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Vijfenzeventig jaar Scheveningen-Radio

De 1 9e december 1 929, windkracht 10

Tot 1913 waren de roepletters SCH.

Scheveningen-Radio is een vast en be

op de Noordzee.

Terecht, want het kuststation was ge

trouwbaar punt voor schepen van al

Het vrachtschip "Audaz" ploegt stam

vestigd in Scheveningen, vlak bij de

lerlei nationaliteiten,

pend en slingerend door de hoog op

vissershaven. Nu, in het jubileumjaar

Griekse vrachtboot is of een Australi

gezwiepte golven, onderweg van New-

1 979, is dat niet meer het geval.

sche oceaanreus met meer dan duizend

castle naar Rotterdam met een lading

Het bedieningscentrum van het huidi

passagiers. Sinds 1904, want vijfenze

Regenvlagen striemen de

ge kuststation bevindt zich in een fraai,

ventig jaar geleden begon de historie

brug; door het nachtelijk duister pro

groot gebouw in het hartje van IJmui-

van het kuststation; en die historie is

beren de eerste stuurman en de roer

den; het werd in 1971 geopend door

nog niet ten einde.

steenkool.

ganger

de

lichten

van

mogelijke

Prinses Beatrix.

tegenliggers te ontdekken.

Daar luisteren tientallen mannen en

"Nog een uurtje of twee, dan lopen we

vrouwen dag in, dag uit, 24 uur per

binnen," zegt de stuurman en opent de

etmaal, naar de radiosignalen van de

deur naar de radiohut waar de marco

schepen en verzenden berichten. Op

nist zit uit te luisteren op de scheeps-

een

ontvanger, koptelefoon tegen de oren

middel van radiotelegrafie en -telefo

geklemd

"Stuur Scheveningen maar

vast een telegrammetje voor de rederij,

nie,

veelheid

van

en

van

frequenties;

naar schepen

op

door

alle

wereldzeeën, van de Oostzee tot de

dan weten ze tenminste dat alles goed

Stille Oceaan, van de Caraïbische Zee

zit. We zijn thuis met de Kerst!"

tot de St. Lawrence-baai. Persoonlijke

Na een paar minuten piepen de mor

telegrammen en zakelijke berichten. Zij

setekens naar de Hollandse wal. Te-ta-

noteren telegrammen met koerswijzi

ta-te, ta-ta-ta-ta

——; PCH, de roep

letters van Scheveningen-Radio,

het

of dat nu een

gingen en geven nieuwe bestemmin
gen op.

Rijkskuststation voor de Scheepvaart.

Toen precies 25 jaar oud.

Het prille begin

De geschiedenis van het kuststation

magnetische energie uit een vonkzen-

lukte, was de weg vrij voor een kust

Scheveningen-Radio, toen nog Sche

der de antenne in te stuwen; energie

station dat voor de radioverbindingen

veningen-Haven geheten, begon in de

die, opgevangen door de boordanten-

met de scheepvaart kon gaan zorgen.

duinen,

de

ne, in de koptelefoon van de scheeps-

Er werd een z.g. openvonkzender aan

vuurtoren. Misschien mag het als een

marconist de stotterende piepgeluiden

gekocht van AEG-Telefunken, de be

symbool worden beschouwd, deze na

veroorzaakte waaruit hij, en geen an

huizing werd gevonden, antennemas

een vuurtoren

der, wijs kon worden: de morsetekens,

ten werden geplaatst en de koperen

("vuur" of "licht", zoals het door zee

geheimtaal voor de leek.

antennedraden daartussen gespannen.

lui wordt genoemd) is een baken en

De mannen van het eerste uur van

Er

dient de veiligheid van schip en opva

Scheveningen-Haven waren, met hun

terd op de 600 metergolf, de golf

renden. En de veiligheid op zee is een

apparatuur, gehuisvest in een bouw

lengte — tegenwoordig "frequentie"

groot goed, dat zorgvuldig moet wor

keet die was gebruikt bij de aanleg van

(500 kHz) genoemd — die tot op de dag

Scheveningse

burigheid,

want ook

vlak

bij

werd

uitgezonden

en

geluis

de haven.

van vandaag nog steeds in gebruik is

Te midden van het toen nog woeste

In het jaar 1902 waren de experimen

als "nood- en oproepfrequentie".

duinlandschap werden daar, in 1904,

ten al begonnen. De Nederlandse Ma

Het radioverkeer met Scheveningen-

de eerste schreden gezet op het pad

rine werkte nauw samen met de toen

Haven had in die dagen nog niet veel te

van de communicatie met schepen op

malige "Rijkstelegraafdienst" om van

betekenen.

zee. Een handjevol radiotelegrafisten

uit Hoek van Holland via de ether het

merkwaardige oorzaak; wat was nl. het

zat aan de seinsleutels om de elektro-

lichtschip Maas te bereiken. Toen dat

geval?

den beschermd.

Dat

had

een

enigszins
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I
Een beroemde naam uit de geschiede

eveneens van een Marconi-uitrusting

Die ervaring mondde al snel uit in een

nis van de radio ("de draadlooze",

waren voorzien; en daaraan werd door

aantal verbeteringen aan de zender.

zoals dat toen ter tijd werd genoemd) is

de bedienende radiotelegrafisten, toen

Die werd stukje bij beetje omgebouwd

die van de Italiaan Marconi. Hij wordt

ook wel "marconisten" genoemd (!),

tot een "blusvonkzender" met betere

door velen beschouwd als de eerste die

stevig de hand gehouden.

zendkwaliteit en minder storing. In de

in de praktijk een grote afstand draad

Scheveningen-Haven had een zender

daarna volgende jaren werden zowel

loos kon overbruggen; dat gebeurde in

van een concurrerend merk en kreeg in

zenders als ontvangers met de regel

1897 in Engeland

Korte tijd later, in

die beginjaren erg weinig radioverkeer

maat van de klok door de technici van

1901, werd door hem een radiosignaal

met de zeeschepen want de meeste

Scheveningen-Haven gebouwd of ver

overgebracht naar Amerika

daarvan hadden destijds een Marconi-

beterd.

slimme

een

Hij was

met

zakenman:

de

scheepsradio-installaties die door zijn

installatie aan boord

Pas toen een

drietal schepen van de Maatschappij

maatschappij werden verkocht, moch

Zeeland een Telefunkenzender en -ont

ten alleen maar verbindingen worden

vanger kregen, konden daarmee be

gelegd met scheeps- of kuststations die

richten worden gewisseld en kon erva

ring worden opgedaan.

Hoe oud is telegrafie?

punten en strepen. Die punten en stre

De geschiedenis van de telegrafie, let

berichten over grote afstanden konden

terlijk het "ver schrijven", was al veel

worden

semaforen

pen konden worden geseind met de

eerder begonnen.

langs de kust herinneren tegenwoordig

door hem gefabriceerde en naar hem

overgeseind.

De

Uit de Griekse en Romeinse tijd kennen

nog steeds aan dit seinsysteem. Alle

genoemde morseseinsleutel.

we de vuursignalen op hooggelegen

genoemde telegraafsystemen hadden

Aan de ontvangkant konden de elektri

Daarmee konden berichten

echter een bezwaar: ze werkten traag,

sche signalen als ' piepjes" worden

van eenvoudige aard, zoals het bin

tè traag om algemeen, dus voor een

gehoord of op een papierstrook als een

kunnen

reeks punten en strepen worden afge

plaatsen

gebruikers,

nenlopen van een vloot, over grote af

groot aantal

stand worden overgebracht.

worden toegepast.

Bij

de

Noord-Amerikaanse

te

lezen. De telegrafie was geboren en zou

een grote vlucht gaan nemen. Maar niet

Indianen

werd "echt geseind" met rooksigna

De elektriciteit zou daarin verandering

alleen de telegrafie. In 1856 bouw

len.

brengen.

de de

Afrikaanse stammen brachten berich

Volta had in 1800 een "galvanische

een schrijfmachinetelegraaf, die letters

ten over door middel van de "jungle-

stroom" aangetoond. Hij ontwierp de

afdrukte.

naam al doet vermoeden, een toetsen

De

Italiaanse

onderzoeker

Engelse onderzoeker Hughes
Dat toestel

had, zoals de

telegraaf"; dat gebeurde via tussen

"Voltaïsche zuil", een opeenstapeling

stations waar trommen waren opge

van galvanische elementen die elektri

steld Het waren dus een soort zend- en

sche

Zijn

was, ook door een leek, gemakkelijk te

ontvangststations, waar de berichten

naam leeft nog steeds voort in de een

bedienen. Het apparaat maakte grote

werden doorgegeven aan een volgen

heid van elektrische spanning, de volt.

opgang; verbeteringen en verfijningen,

de "jungle-telegrafist".

Andere onderzoekers uit die tijd bouw

in de loop der jaren aangebracht door

teem werden flinke afstanden over

den voort op zijn principe en er werd

o.m. Baudot en Von Siemens, zorgden

brugd.

allerwegen

Met dit sys

Met een grote sprong gaan we naar het

"spanning"

kon

leveren.

geëxperimenteerd

met

bord zoals bij de schrijfmachine en

voor een bijna volmaakt communica

elektriciteit. De namen van Ampère en

tiemiddel: de huidige verreschrijver of

Ohm zijn wereldbekend geworden. In

telex.

Frankrijk van 1794. In dat jaar werd

1833 slaagden Gauss en Weber erin,

door Claude Chappe een optische tele

signalen over te brengen over een van

Heeft deze apparatuur nu de "ouwe

graaf ontworpen. Het was in principe

de eerste telegraaflijnen; dat gebeurde

getrouwe"

een paal of mast, waarop een aantal

in Göttingen. Het nieuwe medium, de

Morse overbodig gemaakt? Geenszins,

elektriciteit, had zijn plaats gevonden

want die seinsleutels worden in een

beweegbare

armen

was

bevestigd

seinsleutel

van

Samuel

Door deze armen achtereenvolgens in

t.b.v. de telegrafie.

moderne versie nog dagelijks gebruikt

verschillende standen te zetten, kon

In de wereld van de telegrafie is de

door duizenden radiotelegrafisten van

naam van Samuel

koopvaardij en Marine. En ook op het

den alle letters van het alfabet worden
samengesteld

Een keten van deze te

legraafstations zorgde ervoor dat de
4

Morse misschien

wel de meest bekende. Hij ontwierp het

Nederlandse

morse-alfabet, een code die bestond uit

gen-Radio.

kuststation

Schevenin-

Veiligheid op zee - vanaf de kust

De belangrijkste taak van een kuststa-

Het is het internationale noodsein. In

Dat is dan ook nodig, want misschien is

tion (en dus ook van Scheveningen-

de radiotelefonie heeft het zijn tegen

op een in nood verkerend schip de

Radio) is het bevorderen van de veilig

hanger in de uitdrukking: MAYDAY.

elektrische

heid van mensenlevens op zee. Dat ligt

Als één van deze twee signalen in de

moest worden overgeschakeld op de

weliswaar voor de hand, maar toch is

ether wordt uitgezonden, dient alle an

noodinstallatie of op accu's, met vaak

pas in 1914 het Verdrag van Londen

dere radioverkeer te worden onderbro

aanzienlijk minder vermogen. En dan

gesloten dat deze veiligheid op zee met

ken. Het schip dat in nood verkeert

zijn de signalen minder krachtig.

betrekking tot de radio internationaal

heeft absolute voorrang.

Als zo'n noodsignaal wordt opgevan

regelde. Het gaf de aanzet tot de grote

installatie

uitgevallen

en

gen, op welk tijdstip dan ook, komt een

vlucht die de radiotelegrafie (en later de

Naar deze noodseinen wordt bij Sche-

uitgebreide

radiotelefonie) zou nemen om de le

veningen-Radio 24 uur per dag geluis

stand.

vens van de opvarenden te bescher

terd op de z.g. noodfrequenties (voor

bijzijnde

men.

de radiotelegrafie 500 kHz en voor de

waar alle hulpmaatregelen worden ge

De afspraken hielden onder meer in dat

radiotelefonie 2182 kHz). Ze zijn inter

coördineerd. De radiostilte duurt dan

op alle zeeschepen vanaf 1600 BRT

nationaal vastgesteld en gelden over

voort op de noodfrequenties (en even

(BRT = bruto registerton, een aandui

de hele wereld.

tueel

ding voor de inhoud van een schip, dus

Bovendien valt het radioverkeer op de

krachten worden geconcentreerd op

hulpverleningsactie

tot

Meestal fungeert het dichtst

kuststation

op

andere

als

"centrale"

Alle

frequenties).

in het algemeen het laadvermogen) en

ze frequenties op gezette tijden stil. Al

snelle

op alle passagiersschepen, ongeacht

le scheepsradiohutten hebben speciale

bergingsvaartuigen, vliegtuigen, heli

de grootte, een radiozend- en ontvang-

klokken die de internationale radiotijd,

kopters, andere schepen en redding-

installatie verplicht werd gesteld. Ook

Greenwich

werden in dit verdrag (en in later ge

wijzen, waar zij zich ook bevinden.

Mean Time

(GMT)

aan

hulpverlening.

Sleepboten

of

maatschappijen worden gewaarschuwd
en naar de plaats van het ongeval

"gedirigeerd".

sloten verdragen) de wachttijden van

de radiotelegrafisten zodanig geregeld

In die z.g. stilteperiodes wordt over de

dat een regelmatig en op gezette tijden

hele wereld op dezelfde tijd door alle

De radio is sinds het begin van deze

"uitluisteren" naar eventuele noodsig

radiomensen geluisterd naar eventuele

eeuw een noodzakelijke schakel in deze

nalen mogelijk werd.

noodseinen. Als er één regel is waarvan

hulpverlening; toen kregen de schepen

niet wordt afgeweken, is het wel deze.

hun etherstem en konden verbinding
zoeken met de vaste wal.

De afkorting SOS, _______ , is niet al

leen in de telegrafistenwereld bekend.

De merkwaardige klok van PCH

In verband met de veiligheid op zee

tevens de

grafie wordt aangegeven in Greenwich

zijn, zoals gezegd, "stilteperiodes" in

Dit zijn voor de radiotelegrafie 500 kHz

Mean Time (GMT). Dat betekent dat op

gevoerd.

en voor de radiotelefonie 2182 kHz.

zeeschepen waar ook ter wereld, altijd

Voor de radiotelegrafie loopt die perio

Ook de marifonie,

dezelfde radiotijd afgelezen kan wor

de van x uur 1 5 tot x uur 18, en van x

voor korte afstanden, heeft een nood-

den op de klok in de radiohut. Uiter

uur 45 tot x uur 48. Voor de radiotele

frequentie. De marifonieband is ver

aard geldt die standaardtijd ook voor

fonie zijn de tijden: x uur 00 tot x uur 03

deeld in kanalen (net zoals de band van

en x uur 30 tot x uur 33. De kloksecto-

de FM-radio-omroepstations).

De klokken zijn voorzien van een aantal

ren voor de radiotelegrafie zijn roodge

16 is het nood- en oproepkanaal. In

sectoren.

kleurd, die voor de radiotelefonie zijn

tegenstelling

blauw.
Tijdens de radiostilteperiodes zwijgen

verkeer wordt daar echter niet op ge

alle stations op de noodfrequenties, die

genomen.

De internationale tijd in de radiotele

Scheveningen-Radio.
merkwaardige,

gekleurde

Wat is daarvan de reden?

"oproepfrequenties"

zijn.

het radioverkeer

tot het

Kanaal

lange-afstands-

zette tijden een stilteperiode in acht

5
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Bijzondere diensten

er

op

Naast het dagelijkse radioverkeer met

voorgeschreven

schepen

gelijk een haven moet worden opge

de schepen, kent Scheveningen-Radio

zonder doorlopende radioluisterdienst

zocht. Gebeurt een dergelijk ongeval

een aantal bijzondere diensten en uit

in ieder geval een apparaat aanwezig

midden op de oceaan dan kan het in

zendingen.

moest zijn dat automatisch op het uit

sommige gevallen nodig zijn dat het

Die omvatten onder meer:

gezonden noodsein SOS reageerde en

slachtoffer in volle zee wordt overge

— weerberichten en stormwaarschu-

alarm zou slaan

wingen
— ijsberichten

dat

Daarnaast werd ook

bracht naar een schip dat in de buurt is

voorgeschreven dat op bepaalde tijden

en wél over een ziekenboeg en een

door de wachtlopende radiotelegrafist

medische staf beschikt. In deze geval

(bijvoorbeeld

zou moeten worden uitgeluisterd. Later

len wordt zo'n schip dan door PCH per

berichten ten behoeve van de navi

werden noodzenders geïnstalleerd, die

radio opgeroepen om "stand-by" te

gatie)

ook werkten als de normale elektrici

zijn voor een spoedgeval en wordt ver

— veiligheidsberichten

— nieuwsberichten

(een

dagelijks

teitsvoorziening zou uitvallen.

der contact gelegd.

Gebeurt het ongeval in de buurt van de

perscommuniqué)
De veiligheidsberichten geven de be

kust dan kan de patiënt eventueel van

drijvende

boord worden gehaald met een heli

Dat de weerberichten voor de scheep

voorwerpen, wrakken enz., waarmee

kopter of met een boot van een red-

vaart van groot belang zijn, behoeft

bij de navigatie rekening moet worden

dingmaatschappij. Ook in zo'n geval

geen betoog Schepen die bijvoorbeeld

gehouden Ook de eventuele verande

speelt

de Golf van Biscaje binnenvaren, zullen

ringen in de betonning en de bebake-

Soms via radiotelefonie, soms in mor

ning horen hierbij.

setekens, maar altijd snel: er kan een

— de radio-medische dienst

manning

vaak

rekening

moeten

met

houden

informatie

over

houdt

zwaar weer.

De

Dat betekent dat de eventuele dekla

schepelingen op de hoogte van de ont

nieuwsberichtendienst

de

ding nog eens extra nagekeken moet

wikkelingen in de wereld. Op passa

worden en stormvast gesjord.

giersschepen (waar vaak een scheeps

Extra

veiligheidsmaatregelen, vaak niet ten

krant wordt gedrukt) is dat een ge

onrechte: want het kan er spoken!

waardeerde vorm van dienstverlening.

PCH

een

bemiddelende

rol.

mensenleven van af hangen.

Schepen die de zeer noordelijke of zui

delijke routes bevaren, moeten worden

De radio-medische dienst van Scheve-

gewaarschuwd voor ijsbergen of drijf-

ningen-Radio

ijs.

schepen

Eén

van

de

ergste

rampen

in

de

scheepvaarthistorie mag wel die van de

die

boord hebben

is

vooral

geen

gericht

scheepsarts

op
aan

Dat is het merendeel

want alleen de grotere passagierssche

"Titanic" in 1912 worden genoemd.

pen hebben een meevarende medische

Het was een veilig gebouwd schip,

dienst. Op andere schepen fungeert de

o m. voorzien van waterdichte com

eerste stuurman als "dokter"; hij heeft

partimenten Het hielp weinig Het on

daarvoor een EHBO-opleiding gevolgd.

der water stekende deel van een ijsberg

Wordt een opvarende van zo'n schip

haalde een groot stuk van de scheeps

ziek of zijn er aan boord gewonden na

wand onder de waterlijn open.

een ongeval, dan kan de radio-medi

Het schip zonk en vele opvarenden

sche dienst worden ingeschakeld.

verd ronken.

Dat is een (kosteloze) 24-uurs service,

Deze ramp is een van de aanleidingen

in samenwerking met het Nederlandse

geweest voor het sluiten van het Ver

drag van Londen in 1914

Wat bleek

Rode Kruis.

Via

Scheveningen-Radio

wordt

een

namelijk?

oproep gedaan, eventueel per sema

Tijdens de ramp werd door de scheeps-

foon, aan de dienstdoende arts (één

telegrafist van de "Titanic" het SOS-

van de drie die aan deze dienst is ver

sein uitgezonden. In de nabijheid voer

bonden).

een ander schip,

"Californian",

Deze stelt een diagnose aan de hand

maar daar werd het noodsein niet op

van de verstrekte gegevens en schrijft

gevangen omdat de telegrafist op dat

de behandeling voor. Dat kan een toe

de

moment geen dienst had. Dat feit werd

diening zijn van de aan boord altijd

de opvarenden van de "Titanic" nood

aanwezige medicijnen, maar ook komt

lottig.

het voor dat het ziektegeval of het on

In het Verdrag van Londen werd o.m.

geluk zo ernstig is, dat zo spoedig mo-

7

Radiotaal

De roepletters van Scheveningen-Ra

QRA?: Hoe heet uw station?

dio, PCH, worden in het morse-alfabet

QRM:

Ik heb last van storing

omgezet in een code van punten en

QRT:

Houd op met seinen

QRU?: Heeft u iets voor mij?

.... voor de H. Dat morse-alfabet heeft,

QTR?: Wat is de juiste tijd?

zeker

QUM: Hervat het normale werk (na

internationaal

gezien,

talloze

= aan allen (die dit sein horen),

NIL

= ik heb niets (te seinen)

R

= ontvangstteken

algemene oproep

strepen: .... voor de P, .... voor de C en

voordelen. Het is niet gebonden aan

CQ

(goed

bijvoorbeeld noodverkeer)

= herhaal (repeat)

RPT

TFC

= telegramverkeer (traffic)

GM

= goede morgen

een bepaalde taal, met uitzondering

Deze Q-code omvat tientallen afkortin

misschien van de talen die niet zijn ge

gen en staat vermeld in de handboeken

PSE

= alstublieft (please)

die op elk schip en op elk kuétstation

UR

= uw (your)
= neem mij niet kwalijk

baseerd op het Latijnse alfabet zoals

ont

vangen)

Russisch en Grieks. Dat is in de praktijk

aanwezig zijn.

Een Zuidamerikaanse

SRI

echter nauwelijks bezwaarlijk omdat

radiotelegrafist gebruikt die code net zo

ETA

= verwachte tijd van aankomst

BND

= onderweg naar (bound for)

Hl

= gelach/applaus (zeer onoffi

een groot gedeelte van de internatio

gemakkelijk als zijn Deense collega en

nale scheepscommunicatie in het En

taalproblemen worden daarmee gemi

van

gels plaatsvindt.

nimaliseerd.

De roepnaam van Scheveningen-Radio

Scheveningen-Radio kunnen met be

is één afkorting uit vele. Tijd is geld,

hulp van deze code feilloos converse

De

Nederlanders

(expected time of arrival)

ciële afkorting)
Kort is snel en snel is veilig. De veilig

op

zee wordt

mede

door de

ook in de radiotelegrafie; hoe korter

ren met de scheepsradiotelegrafisten

heid

een bericht, hoe sneller het overge

van allerlei nationaliteiten, waar ook ter

scheepsradiotelegrafie bevorderd.

seind kan worden. De uitdrukking "te

wereld.

De tijden dat een schip bij het vertrek

legramstijl" bestaat niet voor niets!

Naast deze Q-code bestaat er een lange

uit de thuishaven maandenlang, soms

Telegrafisten over de hele wereld ken

reeks van al dan niet officiële afkortin

meer dan een jaar, niets van zich kon

nen dan ook hele reeksen afkortingen

gen in de telegrafistenwereld. Enkele

laten horen, zijn voorbij. Vrijwel ieder

voorbeelden daarvan zijn:

schip dat het ruime sop kiest, kan ver

voor woorden (en vaak zelfs hele zin

<

nen). Zo betekent de afkorting QTC 3:

binding met de vaste wal zoeken. Via

ik heb drie telegrammen voor u.

de ether, dat merkwaardige, onzicht

Nog enkele voorbeelden van deze z.g.

bare medium, dat grote "niets", dat

Q-code zijn:

de radiotelegrafist in staat stelt grote
afstanden moeiteloos te overbruggen.
■

Luisteren, 24 uur per etmaal

1

Scheveningen-Radio houdt permanent

Er moet, onder alle omstandigheden,

de wacht in de ether.

onmiddellijk

De nood- en

oproepfrequenties voor telegrafie en

kunnen

worden

gerea

derhorst den Berg. Het radiotelefonie-

verkeer op de middengolf wordt, be

geerd.

halve in IJmuiden, ook ontvangen op

telefonie worden dag en nacht beluis
terd. Er kan een oproep komen voor

ningen en het ontvangstation in Ne-

Scheveningen-Radio

is

ook

aan

de

een tweetal aan de Nederlandse kust

PCH en dan moeten de koptelefoons op

landzijde een knooppunt van verbin

gelegen

de oren zitten en de handen aan de

dingen, waaronder de vele telefoon- en

Hoek van Holland. De zenders voor het

seinsleutels.

telexlijnen met de landabonnees. De

radiotelefonische

De telefonistes (de dames zijn hier in de

zend- en ontvangstations in den lande

Scheveningen en Nes (Fr.).

meerderheid) hebben hun microfoon/

zijn eveneens met IJmuiden verbon

telefooncombinatie op de krullen en de

den, deels per kabel, deels via een

handen vrij om te noteren, de ont-

straalzender.

stations:

Appingedam
verkeer

staan

en

in

Ten behoeve van de marifonie op VHF
(Very High Frequencies, dus ultra-korte

vangfrequenties af te zoeken, de zen-

Voor de kortegolf zijn dat resp.

de

golflengten) staan gecom bineerdezend-

derknoppen te bedienen.

zendstations in Kootwijk en Scheve-

en ontvangstations op meer dan 20

8
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Er kunnen mensenlevens van afhan

gen

Deze worden

Het feit dat op de middengolf en korte

ling

"over de kabel" vanuit IJmuiden be

golf geen radioverkeer binnen de ha

deeld in telefonie, telegrafie, marifonie

diend en zijn bestemd voor verbindin

vengebieden is toegestaan, heeft er toe

en TOR. Alles heeft zijn eigen, ver

gen over zeer korte afstanden, bijvoor

geleid dat ook op de grote zeeschepen

trouwde plaats in de soepel lopende

beeld bij de binnenvaart.

de marifoon meer en meer wordt toe

organisatie (al lijkt het soms voor de

Behalve kanaal 16 als nood- en op-

gepast.

buitenstaander

roepkanaal is er een groot aantal z.g.

Een betrekkelijk nieuw communicatie

onontwarbare superknoop!).

punten

in

Nederland

verkeersafwikkeling,

netjes ver

misschien

wel

een

werkkanalen beschikbaar.

middel is ook de TOR (Telex Over Ra

Meer dan 150 vrouwen en mannen

De compactheid van de marifonie-ap-

dio)

Het systeem is door de Neder

vervullen hun "wisseldiensten" aan de

paratuur en het bedieningsgemak er

landse PTT ontwikkeld en staat er ga

apparatuur. Het werk moet doorgaan,

van doet sterk vermoeden dat de snelle

rant voor dat berichten snel en foutloos

de verbinding mag niet worden ver

groei van dit systeem nog zal voortdu

worden overgebracht. Een bijkomend

broken, ook al ligt de rest van Neder

ren. Vooral de pleziervaart zal daarbij

voordeel is dat, net als bij de

land rustig op één oor.

een grote rol spelen.

ne" telex of verreschrijver, de berich

Gelukkig zijn de meeste PCH-ers die

Het marifoonverkeer omvat, naast de

ten in een voor elkeen leesbare vorm

onregelmatige diensten gewend en er

verbindingen via Scheveningen-Radio,

zwart op wit ontvangen worden.

gewo

in veel gevallen op voorbereid, de één

ook de contacten met de havendien

via een gedegen eigen PCH-opleiding,

sten, het loodswezen, Rijkswaterstaat,

Alle verbindingen, of die nuxde radio,

de ander via een vaak jarenlange loop

onder

de kabel of de straal betreffen, monden

baan als Radio-Officier ter Koopvaardij.

uit op de bedieningstafels van de afde

In de ether heerst geen rust . . .

de

havenradarloodsdiensten,

ling verkeer, enz.

SOS - schip in nood!

in

het

immense

gebouw

aan

het

Marktplein in IJmuiden heerst hoog

DAY, tug leaving Hook of Holland now,

de sleepboot nu ook

1 3 knots".

fist seint

coördineert

het

sighted

De radiotelegra-

"SOS, PCH DE HOPQ, tug

now,

tks"

Het

ergste

is

spanning. Het is 0246 uur. Op de 500

Scheveningen-Radio

kHz heeft een SOS geklonken, een

verkeer, legt een doordrammer die een

snerpend _______

telegram kwijtwil, onverbiddelijk het

Een Hollandse sleepboot in de buurt is

sein dat in de ether alle normale ver

zwijgen op

QRT SOS", (hou op met

een hele geruststelling. Een kwartiertje

keer stil doet vallen

seinen, radiostilte, noodsein). De ver

later is er "vastgemaakt" en gaat de

het internationale

klaarblijkelijk voorbij.

bouwereerde zender zwijgt.

sleep op weg naar de veilige haven.

positie van het in nood verkerende

Op het marinevliegkamp Den Helder

Scheveningen-Radio

schip, een Panamese vrachtboot, is 4'

zwiept de "heli" de lucht in: de OSRD

achter de rug, geeft het algemene sein

08" O.L., 52' 07" N B, vlak voor de

is onderweg naar de opgegeven posi

dat de noodtoestand is opgeheven en

Nederlandse kust.

tie.

gaat over tot de orde van de dag; in dit

Vanuit het gebouw worden onmiddel

Op de beide noodfrequenties wordt in

geval de nacht. "Koffie! !"

lijk telefoongesprekken gevoerd met de

tensief overlegd hoe de reddingsactie

De doordrammer meldt QTC 1

Opsporings- en Reddingsdienst van de

verder moet verlopen. Dan valt er een

Roepletters vliegen over en weer

De

Koninklijke Marine (OSRD), met een

stilte, die na enkele minuten wordt

van de reddingmaatschappijen en met

verbroken door het MAYDAY van de

sleep- en bergingsmaatschappijen.

sleepboot

"Tug

calling

"MAYDAY, this is

Meestal zijn die laatste al op de hoogte,

genradio, over".

Scheveningenradio, come in please,

terd op de noodfrequenties.

over".

draaiboek

voor

noodgevallen

het weer

Schevenin-

want ook daar wordt scherp uitgeluis

Het

heeft

De sleepboot heeft de Panamees ge
peild: "Vessel within sight, twelve mi-

werkt.

les, 30 degrees starboard, proceeding

"SOS", listing 25 degrees over port now

now to make contact and assist, over

please tugboat assistence"

and out". Op de brug klinken korte

Daar heb

je het al, slagzij, sleepbootassistentie

bevelen: "Beetje stuurboord, steady",

De sleepboot vaart uit en

en rijdend op de golven gaat het recht

verzocht.

luistert op de telefonie-noodgolf mee.
Waarschuwt

de

Panamees:

"MAY-

op het vleugellamme schip aan.

De bemanning daar is opgelucht, zien
11

Het economisch nut van Scheveningen-Radio

Het zeegat uit. Op naar verre streken

"Gewijzigd vaarplan, doe............. aan

fabriek, de bevestiging van de bestel

Naar een majestueuze fjordenkust in

om lading stukgoed aan boord te ne

ling enz.

het

men, bestemd voor.............

hoge noorden.

Naar een helwit

Scheveningen-Radio geeft,

En dan

met de verzorging van dat eerste tele

strand met schuimende branding, wui

ging het schip, want vracht was de le

gram, de stoot tot nog meer verkeer.

vende palmen tekenen zich af tegen

vensader van de koopvaardij. Is dat

Het kan zelfs zijn dat essentiële onder

een strakblauwe lucht. Naar pittoreske

nog steeds, alleen

. . 't gaat allemaal

delen per helikopter aan boord moeten

dorpjes aan de zuidkust van .

wat anders dan toen.

worden gebracht. Dat is dan een vol

Dat is de schone schittering van de rijk

Het schip dat nu zee kiest, blijft in con

gende stap in een economische keten.

geïllustreerde folders van het reisbu

tact met de wal. De reder en het be-

reau.

vrachtingskantoor kunnen via de radio

Op

Het bestaat, allemaal, en de reis is snel

de

kuststation de z.g

kapitein

verzoeken

om

daar-en-

bepaalde

tijdstippen

zendt

het

verkeerslijsten uit,

geboekt. Het zeegat uit, het avontuur

daarheen te varen, bijna op hetzelfde

gericht

tegemoet!

ogenblik dat de vrachtgegevens op het

staan uit de roepletters van alle sche

Het zeegat uit. In het holst van de

kantoor arriveren. Soms gaat dat per

pen waarvoor Scheveningen-Radio be

Plakken natte sneeuw kleven

radiotelegram, soms gaat dat "recht

richten heeft, telegrammen of telefoni

aan het glibberige dek. De luiken moe

streeks" per radiotelefoon. Dat recht

sche oproepen. De roepnamen van de

ten extra worden vastgezet en afge

streeks wil zeggen: de bevrachter kan

ze schepen, varend voor Nederlandse

nacht

"aan allen"

Deze lijsten be

is

in persoonlijk contact treden met de

en buitenlandse rederijen, worden in

moeilijk te hanteren met verkleumde

gezagvoerder van het schip en de ge

een computer opgeslagen.

handen. Grijze wolkenflarden verduis

gevens uitwisselen.

computer vervaardigt ook een pons-

dekt.

loodzware

De

presenning

Diezelfde

"Storm-

Maar altijd zit er een schakel tussen de

band die met behulp van een automa

vast sjorren" heeft de bootsman ge

wal en het schip: Scheveningen-Radio.

tische, machinale zender kan worden

zegd. nadat de polsdikke manillatros-

Daar wordt de verbinding gelegd, daar

uitgezonden.

"Zwaar weer

wordt gezorgd dat de Rotterdamse re

De radiotelegrafist met de morsesleutel

heeft de radiotelegrafist

der zijn schip in de Japanse wateren te

hoeft zich daar geen zorgen om te ma

aan de stuurman van de wacht gezegd,

pakken krijgt. Om te vertellen dat er

ken en kan zijn kostbare tijd aan iets

nadat hij het weerbericht heeft opge

een extra vracht te halen valt als de

anders besteden. Het gemak dient de

nomen.

kapitein zo vriendelijk wil zijn even om

mens, de machine ook.

Langzaam schuiven de contouren van

te varen

Als een

de havenhoofden achteruit. Het vracht

bespaart misschien wel een week.

teren een vale maansikkel.

sen zijn binnengehaald
buitengaats

Dat kost een halve dag maar

schip is onderweg naar Pernambuco

radio-officier aan boord de

roepnaam van zijn schip hoort in die
verkeerslijst, weet hij dat erTFC (traffic)

Het economisch nut van Schevenin

voor hem is Zo gauw de verkeerslijst

stukgoed,

gen-Radio zou hiermee al wel bewezen

dan ook ten einde is, of soms zelfs eer

losgestort graan, olie; handel, de motor

zijn, maar er is meer De gezagvoerder

der, op een andere frequentie, komen

van de economie.

stelt de rederij regelmatig op de hoogte

de verschillende schepen in de lucht

Al honderden jaren geleden zwermde

van alles wat zich aan boord van het

met een oproep aan PCH. Is het erg

de Hollandse handelsvloot uit naar alle

schip afspeelt, per brief of per radio.

druk, dan moet er soms met wacht

windstreken, op alle zeeën, naar be

Dat kan betrekking hebben op de navi

lijsten worden gewerkt.

stemmingen die de zeebonk van toen

gatie of de lading, op het personeel of

De echt dringende telegrammen zijn

de tong deden breken als hij ze pro

de passagiers, op belastingtechnische

dan al weg. Ze dragen de aanwijzing

beerde uit te spreken. In die tijd, de

zaken of de inklaring van goederen

URGENT boven het adres en kosten

glorietijd van de Nederlandse scheep

Maar het kan ook gaan om een defect

meer dan een gewoon telegram. Maar

vaart volgens velen, was het geen uit

onderdeel van een van de scheepsmo

die extra kosten kunnen er in bepaalde

zondering

als de schepelingen

toren. De rederij kan dan zorgen dat het

gevallen dubbel en dwars "uitkomen".

maanden

onderweg

Vracht:

containers,

hout,

vele
zij

onderdeel wordt besteld en door de fa

De gezagvoerder die een nieuw onder

weer land in zicht kregen. Een obscuur

brikant afgeleverd in de eerstvolgende

deel voor de scheepsmotor heeft be

haventje binnenlopen om water in te

haven die het schip aandoet. Dat be

steld via een URGENT radiotelegram,

nemen en misschien wel een vracht op

spaart de rederij liggelden in die haven,

zal daar het economische nut zeker van

te pikken. Dat was dan meegenomen.

want het schip hoeft niet te wachten:

inzien!

waren

voor

het onderdeel ligt klaar.

Later, toen het stoomschip de zee be

Dit voorbeeld omvat niet alleen het ra

Plaats: 500 mijl zuidoost van Ijsland.

gon te veroveren, moesten kolen wor

dioverkeer van schip naar reder, maar

" Scheven ingen radio,

den gebunkerd. Soms lag in zo'n bun-

ook de (telegrafische) bestelling aan

radio, hier de SCH 81, over".

kerhaven een bericht voor de kapitein.

een nabijzijnd depot van de machine-

Een visser roept het kuststation en
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Scheven ingen-

verbinding

vraagt

Scheveningen-Radio

met

zijn

rederij.

zoeken contact. Zij geven alvast be

nekamer doet soms wonderen.

een

stellingen door. Tijd is geld. Economie,

De TOR ratelt op een van de seinzalen.

antwoordt,

meisjesstem op de radiotelefonieband

in een andere betekenis.

"SCH 81, dit is Scheveningenradio, ik

Het oproepsignaal van

Feilloos komen de letters op papier te
een

Rijnaak

staan; toch is het geen normale tekst.

maar!".

klinkt op marifoonkanaal 26. Op kanaal

Een codetelegram afkomstig van een

in,

25 vraagt de schipper van een olietan

passagiersschip;

worden ijverig genoteerd; er wordt ook

ker op de Hollandse IJssel de weers

aan zijn kantoor. Groepen van vijf let

even gevraagd of "alles wel" is aan

verwachting. Misschien haalt hij het

ters, abracadabra voor de niet-inge-

boord. De rederij weet dat er over een

nog net voordat de zaak dichtzit door

wijden. Toch zullen een uur later mis

dag of wat een trawler binnenkomt en

de mist. Een klopje meer in de machi

schien de aandelen van een handels-

verbind

u

door,

Vangstgegevens

spreken
gaan

de

lucht

van een

zakenman

wat de lading is. Economische gege

onderneming enkele punten zijn ge

vens.

stegen.

Bevoorradingsschepen op de terugweg

Schëveningen-Radio

van een booreiland op het Brentveld

nut. Het verband ligt voor de hand.

en

economisch

Hartelijk gelukgewenst!

hoop weer gauw bij je te zijn".

Er zijn vele kanten aan de dienstverle

vriendin worden beluisterd door "het

ning van het Rijkskuststation Scheve

feestvarken" dat duizenden mijlen van

Natuurlijk blijven de passagiers niet

ningen-Radio. Niet de minst belang

huis en haard is verwijderd.

achter en zorgen voor telegrammen

Dat

"Navigare necesse est" — varen is

zoals: "Gefeliciteerd met het behalen

blijkt uit de nauwe band die op den

noodzaak — zegt een eeuwenoude La

van je diploma Je vader is trots op je".

duur ontstaat tussen de schepen en

tijnse spreuk. Met een variatie daarop

De meeste PCH-ers hebben het te druk

om lang stil te staan bij deze berichten,

rijke daarvan

is de menselijke

Het komt dan ook regelmatig

zou men kunnen zeggen: communica

voor dat er in IJmuiden prentbriefkaar

tie, een gesprek, is noodzakelijk. Het

maar de puur menselijke kant van de

ten arriveren uit verre streken,

schept een vertrouwelijke, vertrouwde

communicatie is hun niet vreemd.

PCH

met

groeten van de opvarenden van een

band tussen de thuisblijvers en de

Behalve een telegram (of een radiote-

schip dat (weer eens) door Schevenin

weggaanders.

lefoongesprek) bestaat ook de moge

gen-Radio op de wenken is bediend.

Bij Scheveningen-Radio is het in de

lijkheid om de goede wensen vergezeld

Een bloemetje of een taart behoren al

donkere Hollandse dagen rond Kerst

te laten gaan van een stoffelijk blijk van

evenmin tot de uitzonderingen.

mis en Nieuwjaar dan ook bijzonder

waardering of iets ter verhoging van de

druk. Niet alleen vanuit het land, maar

feestvreugde thuis. Dat is een dienst, in

Maar deze hartelijke band bestaat ook

ook er naar toe. Om het de boordtele-

samenwerking met Radio-Holland, die

op een andere manier; daarbij is PCH

grafisten én de mensen van PCH niet

dan op de juiste dag zorgt dat een bos

alleen de "drager", de vervoerder van

nodeloos moeilijk te maken, bestaan de

bloemen of een plant wordt bezorgd.

de wens.

verschillende teksten van dit soort te

Maar vaak zijn een paar welgemeende

Met verjaardagen, jubilea of andere

legrammen uit een lettercode die snel

woorden voldoende: in dit geval op het

hoogtijdagen in het menselijk bestaan

verzonden is.

telegramformulier. Ook zonder feeste
lijke aanleiding . . .

is het een goede gewoonte om elkaar

Tóch blijkt steeds weer dat de per

geluk te wensen. Voor de opvarenden

soonlijke tekst vaak de voorkeur heeft

van een schip dat ten tijde van zo'n

van bootsman, kapitein, stoker, ma

feestdag midden op de Atlantische of

troos of machinist. "Prettige feestda

Stille Oceaan zwalkt, is de felicitatie-

gen en een gelukkig

kaart vervangen door het gelukstele

"Merry Christmas, happy New Year"

gram.

wordt nogal eens vervangen door: Lie

Of, als het schip is uitgerust met radio

ve Moeder en Vader, uw zoon Willem

telefonie, kan een persoonlijk gesprek

wenst u prettige feestdagen en heel

worden gevoerd en kan, onder een

veel geluk en gezondheid in het nieuwe

tropische sterrenhemel, de vertrouwde

jaar". Of: "Vanuit mijn eenzame hut

stem van vrouw of verloofde, kind of

wens ik je een heel gelukkig jaar en ik

Nieuwjaar" of
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Manfonie werkt op de korte afstand

>*aj

«•

*

L"

A
F

0

H

F

IJ H

D

G

I

De vrouw aan het woord

Niemand weet eigenlijk precies te ver

De uitluisterpenodes breidden zich al

Vanouds maakt het havenverkeer een

tellen hoe het gekomen is maar de ra

lengs uit zes maal 3 kwartier per dag,

intensief gebruik

diotelefonie (en, sinds enige tijd, de

en om 1900 uur werd een weerbericht

dienst tussen varende en vaste sta

marifonie) is bij Scheveningen-Radio

uitgezonden.

tions.

een zaak van de dames.

Rederijen van sleepboten en coasters

politie

Misschien vindt het verschijnsel zijn

schaften radiotelefonische apparatuur

pijen

oorsprong in de "goede, oude tijd", de

aan, passagiersschepen volgden.

vroegtijdig het nut van de marifoon in,

van

marifoon-

de

Loodswezen, slepers, bergers,

te
en

water,

reddingmaatschap-

ship-chandlers

zagen

al

beginperiode van de gewone telefonie.

Binnen korte tijd was de "praatradio"

naast de andere draadloze communi

Toen waren er de "juffrouwen", die

een volwassen zuster van de telegrafie.

catiemiddelen.

met vaste hand hun abonnees "op

Betere zenders en ontvangers werden

In het onderlinge radioverkeer tussen

met de nu bijna antieke

in gebruik genomen en de dienstverle

schepen kan de marifoon een uitkomst

slingertelefoon: de telefonistes op de

ning ging met sprongen vooruit tot er,

zijn,

centrale, die zeiden: "Voorwaarts!" als

net als bij de radiotelegrafie, ook een

punten in de waterwegen gepasseerd

de verbinding tot stand was gekomen

24-uursdienst werd geopend

moet worden. Rechtstreekse commu

schelden"

nicatie, van schip tot schip

De rijen telefonistes in zo'n telefoon-

door

Inmiddels waren de radiotelefoniefre-

koele, nuchtere, vaak elektronische te

quenties in internationaal overleg vast

lefooncentrales. Efficiency is het tover

gesteld

woord van de vooruitgang

oproepgolf werd 1650 kHz, later 2182

zaal

zijn

inmiddels vervangen

Misschien

De

algemene

nood-

en

Het werd nu ook internationaal

terecht, maar de heldere meisjesstem

kHz

van nu, bij PCH, wordt door talrijke

werken, steeds grotere afstanden wer

varensgezellen gewaardeerd

den overbrugd

Zou dat

bijvoorbeeld als op gevaarlijke

Maar in het marifoonverkeer van sche

pelingen met telefoonabonnees aan de
vaste wal staan de dames van Scheve

ningen-Radio hun mannetje

"Ik ver

bind u door!"

Al snel waren de "meisjes met de gou

dan de reden zijn?

den stem" een volledig ingeburgerd

Radiotelefonie,

het spreken door de

begrip bij de zeevarenden en de radio

ether, begon bij PCH al in de jaren

telefonie groeide voorspoedig

dertig, op andere golflengten dan de

Scheveningse vissers riepen vanaf de

radiotelegrafie

De morsesleutel werd

Doggersbank naar de

"juffrouwen"

en,

om via de landlijnen doorverbonden te

dankzij voor die tijd moderne lampver-

worden met het kantoor en de kantjes

sterkers aan zend- en ontvangkant,

gevangen haring te melden

vervangen

werd

een

door

de

uitstekende

microfoon

verstaanbaar

Trawlers

en loggers wisten bijna net zo goed de
weg in etherland als op de woelige wa

heid bereikt

Oorspronkelijk was de dienst nog maar

teren rond de Hebriden, de Orkneys of

Slechts op gezette tijden, in

waar de vis ook maar gevangen kon

beperkt

het begin 4 x per etmaal, werd er op de

worden.

1 23 meter uitgeluisterd naar eventuele
berichten vanuit volle zee. Later kwam

Op 1 maart 1958 konden de dames van

daar de korte golf bij. de 24 en 36 me

Scheveningen-Radio

ter en nog wat later de 18 meter die

nieuwe frequenties doen horen: die

speciaal bestemd was voor het verkeer

van de marifonie. Het is een modern

met de vliegtuigen op de Holland-ln-

communicatiemiddel voor de korte af

diëlijn

Dat laatste klinkt, nu Scheve

ningen-Radio

vrijwel

alleen

op

de

hun

stem

op

stand.

Het werkingsgebied van de marifonie

scheepvaart is gericht, wat vreemd

beperkt zich tot de horizon en veroor

Maar in de roemrijke tijd van de "Ui-

zaakt dus op grotere afstanden geen

ver" en de "Pelikaan", van de eerste

onderlinge storing.

intercontinentale vluchten, misschien

Het is al gezegd: vooral de beroepsbin

begrijpelijk.

nenvaart maakt er veel gebruik van
maar de pleziervaart is sterk in opmars.

Dat is geen wonder want het bereik
baar zijn,

in welke omstandigheden

dan ook, is een voor velen geruststel
lende gedachte.
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Wat is radiotelefonie?

Voorafgaand aan deze vraag is er een

feite eenvoudige procedure maar in de

deze buis waarop de radiotelefonie had

andere: wat is telefonie?

jaren vlak voor 1900 zijn er reeksen

gewacht om werkelijk volwassen te

Ongeveer parallel lopend met de ont

vrijwel eindeloze experimenten gedaan

worden

in de telegrafie (elektri

voor er bruikbare resultaten werden

anderingen

geboekt.

Hughes konden honderdvoudig wor

Toen Marconi rond 1900 met zijn ra-

buizen achter elkaar te gebruiken

met de

diotelegrafie begon, bouwde hij voort

De elektromagnetische energie werd

te

op theorieën en onderzoekingen van

door de antenne de ether ingestraald,

overbruggen. Met behulp van dat mo

vele voorgangers. In 1865 al had de

over grote afstanden overgebracht en

derne tovermiddel, de elektriciteit, ui

Britse hoogleraar in de wis- en natuur

de verliezen op die lange weg konden,

teraard.

kunde James Clerk Maxwell zijn elek

weer

De allereerste elektrische overdracht

tromagnetische

wikkelingen

sche signalen over de draad) en vrijwel

naar de

mogelijkheden om

menselijke stem

grote afstanden

uit

de

microfoon

van

den versterkt door enkele versterker-

tegelijkertijd, werd rond het midden

van de 19e eeuw allerwegen gezocht

De uiterst kleine stroomver-

golftheorie

gepubli

met

versterkerbuizen,

worden

opgeheven.

van geluid via een kabel en elektrische

ceerd die in 1887 door de Duitse na

De menselijke stem reikte verder dan

stroom gelukte in 1871 aan Johann

tuurkundige Heinrich Hertz in de prak

ooit tevoren; weinig echter zullen de

Philipp Reiss Het was het wat krakeri

tijk werd bevestigd. Deze golven had

onderzoekers uit die dagen hebben be

ge begin van de telefonie (letterlijk:

den geen draad nodig om zich voort te

seft dat zij de grondslagen legden voor

"ver geluid"). Helaas was zijn vinding

planten maar gingen door "het niets",

de radiotechniek, de elektronica van

in de praktijk nauwelijks bruikbaar.

door de ether, het waren "stralen" of

veel later.

Het principe van de huidige elektrische

"draadloze golven", zoals ze destijds

De elektronica die het ons nu mogelijk

overdracht van spraak werd in feite

ook wel werden genoemd

Door Mar

maakt om moeiteloos de wereldzeeën

door twee verschillende uitvinders ont

coni werden zij benut om zijn telegrafi

te overbruggen met ongekend geavan

dekt. De meest bekende is Alexander

sche signalen draadloos over te bren

ceerde communicatiemiddelen.

Graham Bell, die in 1876 de telefoon

gen

draadloze telegrafie, ook wel ra-

ontwierp (d.w.z. het "sprekende" deel

diotelegrafie genoemd; in tegenstelling

van onze telefoonhoorn). De bijbeho

tot de telegrafie over de draad.

rende microfoon werd ontwikkeld door

David Hughes, in 1878.

Vanuit het heden bezien, ligt de vol

In zijn "koolmicrofoon" kon worden

gende stap wederom voor de hand

gesproken. De luchttrillingen die door

Telegrafie over de draad of draadloos,

draad,

de stem werden veroorzaakt, raakten

telefonie

een dun membraan, waarachter zich

draadloos? Weer gingen de mannen

fijn verdeelde koolstofkorrels bevon

van de wetenschap aan de slag en weer

over

de

eveneens

Door deze koolkorrelmassa liep

slaagden zij er in om een systeem te

een zwakke elektrische stroom. Door

vinden waardoor het mogelijk werd

het bewegen van het membraan, wer

ook

den

telefonie zonder draad over te

den de koolkorrels meer of minder

brengen

tegen elkaar aan gedrukt waardoor hun

ren.

overgangsweerstand

veranderde

en

De radiotelefonie was gebo

Dit systeem berustte op een geheel an

daarmee de doorgelaten stroom.

der principe en in feite was het de uit

Deze stroomfluctuaties konden via een

elektronenbuis, die de grote stoot gaf

vinding van de "radiolamp", de latere

stel draden naar de telefoon (de vin

tot een wereldwijde verbreiding van de

ding van Bell) worden gevoerd.

radiotelefonie

Zij

uitvinding

werd,

zoals

zo

vaak

brachten daar door middel van spoel

De

tjes om een weekijzeren kern een ander

voorkomt, vrijwel gelijktijdig en onaf

dun membraan in beweging in hetzelf

hankelijk van elkaar gedaan door twee

de tempo als dat van de microfoon.

mensen. De éen was Lee de Forest, de

Vöila, de telefoon was uitgevonden,

ander Robert von Lieben. Het gebeur

het oorspronkelijk voor de microfoon

de rond 1 907.

uitgesproken woord kwam verstaan

Deze radiolamp was een triode, maakte

baar uit de telefoon!

het mogelijk om zeer minimale stroom

In bovenstaande bewoordingen

lijkt

het een voor de hand liggende en in
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pjes te versterken en werd dan ook later
"versterkerbuis" genoemd

Het was

Naar IJmuiden

In 1906 werden door Scheveningen-

Een (voorlopige) oplossing werd ge

Haven ongeveer 300 telegrammen met

vonden in het verplaatsen van de ont

schepen op zee gewisseld, in 1 907 was

vangst en de bediening naar IJmuiden

Het vermogen van de zenders

dat aantal verdubbeld

De groei zat er

In 1 925 werd daar een hulpkuststation

worden opgevoerd tot vele kilowatts en

dat gaf zeer bevredigende resultaten.

Het streven bleef
wijdte.

nóg grotere reik
kon

in en zou nog verder toenemen, vooral

ingericht voor het werken op de mid-

toen na de Internationale Radioconfe-

den-golf (600 meter, later uitgebreid

De werkelijke lange-afstandsverbindin-

rentie van Berlijn in 1906 het Marconi-

met 800 meter). Het vond onderdak in

gen kwamen echter pas tot stand met

monopolie in feite werd opgeheven.

het P- en T-kantoor.

de komst van de korte-golfzenders, in

meer

Steeds
(o m

Nederlandse

schepen

het begin op de 20 en 30 meterband.

die van de Holland-Amerikahjn)

Al spoedig werd besloten dat de be

Hiermee werd

kregen vergunningen voor het oprich

diening van zenders én ontvangers op

schepen te volgen op de gehele reis
naar "de gordel van smaragd". Hun

het mogelijk om

de

ten en gebruiken van radiotelegrafie-

alle golflengten vanuit IJmuiden kon

stations aan boord en konden nu ook

worden verricht en op 1 juli 1926 ver

namen? De Simon Bolivar, de Slamat,

met Scheveningen-Haven gaan werk

huisde de gehele dienstuitvoering naar

de P C. Hooft, om er maar enkele van

en

IJmuiden. De zenders bleven in Sche-

Het kuststation kreeg het druk met

veningen

achter

schepen van de Koninklijke Holland-

IJmuiden

via

sche Lloyd, de Stoomvaartmaatschap

seinrelais "besleuteld"

pij

werden

en

vanuit

het eerste uur te noemen. Het is zelfs

gebeurd dat er verbinding werd ver

en

kregen met Nederlandse schepen op

Het betrof de

de rede van Sydney, nieuws dat in die

Nederland en de Rotterdamsche

kabelverbindingen

600 meter, de inmiddels tot werkgolf

tijden (1927) de voorpagina's van vele

met

een

gestaag

verklaarde 705 meter (dat was oor

kranten haalde. In diezelfde periode

van

buitenlandse

spronkelijk 800 meter) en de lange-golf

werden de eerste wankele schreden

zender op 1800 meter.

gezet op een pad dat nu niet meer weg

Een buitenbeentje in deze golfbereiken

valt te denken uit de radiowereld: dat

bromvonkzender

werd de 800 meter, bestemd voor ra-

van de radiotelefonie

uit de beginperiode van Schevenin-

diopeilingen Er waren drie peilstations

Voor ons gevoel op wat vreemd aan

gen-Radio had vrij snel plaatsgemaakt

ingericht, resp te Willemsoord / Nieu-

doende golflengten,

voor een zender die uit het Haagse

wediep, IJmuiden en Maassluis. Later

meter en in die tijd met spaarzaam ver

Lloyd,

maar

ook

rijzende

stroom

schepen

In 1912 kwam de sleepvaart

erbij, L Smit & Co.
De

oorspronkelijke

zoals

de

1071

lichtnet kon worden gevoed via een

kwam daar Vlissingen bij

keer. Enkele minuten per dag werden

draaistroomom vormer.

Met behulp van deze peilstations en

mededelingen

De draaiende vonkschijf van deze gi

door middel van z.g. radiokruispeilin-

schepen en verder, zo lezen wij in de

gant zorgde voor een scherpe, door

gedaan

"hoofdzakelijk

aan

vissers

noteeringen

gen kon de positie van een schip bin

annalen,

dringende toon, het "handelsmerk"

nen luttele minuten worden vastge

van de Amsterdamsche effectenbeurs,

van SCH in die dagen.

steld. Wat zoiets betekende voor de

persberichten en mededeelingen van

zeeman, vooral bij mist of in een storm

het Algemeen Landbouwcomité en van

Het

Het werd steeds drukker in de ether en

achtige nacht, laat zich gemakkelijk ra

den Nederlandschen Zuivelbond"

daardoor ontstond behoefte aan méér

den. Het was dan ook niet verwonder

aandeel in het scheepsverkeer was dan

zenders.

Naast

de

600

meter

oproep- en werkgolf deed de z.g.

ge-golf" haar intrede

als

lan-

Daar werd oor

lijk

dat

PCH

een

steeds

wassende

ook uiterst gering.

stroom van peilverzoeken te verwerken

Maar de radiotelegrafisten van Sche-

kreeg.

veningen-Radio te IJmuiden hadden

het des te drukker

spronkelijk met een draaiende vonken-

lange-golfgebied

brugzender gewerkt, later met een 5

Het oorspronkelijke

kW lampzender (weer van het fabrikaat

werd,

Telefunken) voor de 1800 meter.

Washington, vanaf 1 juni 1928 ver

na

de

Radio-conferentie

van

Het in gebruik nemen van deze laatste

deeld in een internationale oproepgolf

golflengte had echter een minder pret

van 2100 meter en een werkgolf van

tige consequentie, namelijk onderlinge

2222 meter,

storing van zenders en ontvangers van

"gerichte ontvangst". Op het Eerste

later in IJmuiden met

midden- en lange-golf. Zo kwam het

Sluiseiland werden daartoe speciale

herhaaldelijk voor dat de dienst op de

antennes geïnstalleerd die vele jaren

600 meter moest worden gestaakt als

voor een

de lange-golfzender in de lucht was.

middellange afstand zorgden. Het ver

perfecte ontvangst op de

Onderlinge storing. Wat zou daaraan te

keer met o m. schepen van de Hol-

doen zijn? Want de 600 meter onbe

land-lndiëvaart kon tot voorbij de Rode

mand laten was ondenkbaar

Zee wordfen onderhouden.
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Morsetekens vliegen over en weer
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De man aan de sleutel

De radiotelegrafist uit die roerige be

meer dan zestig jaar van haar bestaan

spel der communicatie dat soms wordt

ginjaren werd veelvuldig "marconist",

tot een veelzijdig, internationaal bedrijf

gespeeld op bekend terrein. Want het

ge

op het gebied van elektronische mari

kan nogal eens voorkomen dat de man

Namen die een beetje de ro

tieme en landinstallaties. Communica

in IJmuiden contact heeft met "zijn

mantiek aangeven die om hem heen-

tie, navigatie, controle en automatise

ouwe bootje" en dat hij zich om die

hing. Hij was geen varensgast (in de

ring met behulp van elektronica; op

reden (en misschien wel ietwat wee

ogen van de echte zeebonk), hij zat wat

mammoet-tankers en op visserssche

moedig

geheimzinnig in dat hok, te midden van

pen, op privé-jachten en op booreilan

men van de radiohut op dat schip. Hij

"mare",

noemd

draad"

of

"sparks"

.) een helder beeld kan vor

de paarsblauwe vonken, niemand be

den,

greep eigenlijk hoe het in zijn werk

sleepboten

ging Eén van de benamingen (behalve

eigen opleiding voor radiotelegrafisten.

diotelegrafie gezet op hetzelfde schip

de bovengenoemde min-of-meer offi

Op den duur werden twee Rijkscertifi-

waarmee hij nu verbinding heeft. Tóen

ciële) was dan ook soms "de profes

caten van Vakbekwaamheid ingesteld,

in dienst van Radio-Holland als Radio-

sor , een kwalificatie eigenlijk, die on

1e en 2e klasse, met hoofdzakelijk een

Officier ter Koopvaardij; nü als Rijks-

geveer weergaf wat matroos en stoker

verschil in snelheid van seinen en op

ambtenaar, werkzaam bij PCH.

van hem dachten.

nemen en, belangrijk in de praktijk,

Tot hij, in noodgevallen, een ware red

een regeling voor de dienstuitoefening

der bleek die, zich vastklampend aan

aan boord van schepen, naar tonnage.

op

passagiersschepen

en

op

En met, nog steeds, een

heeft wellicht zijn

eerste,

nog

wat

wankele schreden op het pad der ra-

zijn seintafel, zorgde dat er hulp kwam.
Dan sloeg de stemming om en was hij

Het examen bestaat nu nog, meege

de held van de dag, een vakman net

groeid met de soms pijlsnelle ontwik

zoals de machinist of de bootsman.

kelingen in de elektronica. De toekom

Krachtens de besluiten van de Radio-

stige

Nederlandse

Radio-Officier ter

in

Koopvaardij wordt er stevig aan de

1908 in werking getreden, moet hij

tand gevoeld omtrent zijn kennis van

telegrafieconferentie

van

Berlijn,

trouwens een proeve van die vakbe

het vak, een technisch vak met diep

kwaamheid afleggen vóór hij in het

gaande theorie en praktijk van elektro

bezit kan komen van zijn radiocertifi-

nica, gericht op de radio-installatie aan

Daarin moet ook een verklaring

boord maar ook op het echolood, de

staan ten aanzien van de opgelegde

radar en de bewakings- en regelappa-

caat

tot geheimhouding.

De

ratuur van bijvoorbeeld de machine

certificaten worden uitgereikt door de

kamer. Speciale aardrijkskunde; ken

regering waartoe het schip behoort.

nis van voorschriften en reglementen

verplichting

voor het internationale radioverkeer;

afhandeling van de

Het duurde in Nederland enige tijd

verrekening

voordat er zulke examens werden af

kosten.

genomen. Bij Ministeriële beschikking

vooral (technisch) Engels en, uiteraard,

van 5 januari 1914 (nr. 14, afd P en T)

het seinen en opnemen in morse.

werd officieel de ' Examencommissie

Als hij voor zo'n examen is geslaagd,

voorde Radiotelegrafie" ingesteld. Het

beschikt hij over een sleutel van een

onderwijs aan de a s. radiotelegrafisten

poort naar de wereld achter de horizon.

en

Administratie,

talenkennis,

werd beter georganiseerd, er werden

En op het moment dat de zwerftochten

programma's

over de zeven zeeën wat minder aan

ontwikkeld,

examenei

sen opgesteld.

trekkelijk zouden gaan lijken, lonkt aan

De kandidaten kwamen nu ook van de

de einder vaak Scheveningen-Radio als

N V

Telegraafmaat-

een van de weinige plaatsen in Neder

schappij Radio-Holland die, opgericht

land waar de radiotelegrafie nog pro

door enkele Nederlandse rederijen in

fessioneel wordt beoefend. De sprong

1916, de exploitatie van vrijwel alle

van Radio-Holland naar PCH is dan ook

Nederlandse scheepsstations van de

al door velen gemaakt.

Nederlandsche

Brusselse tak van Marconi had overge

nomen.

De man aan de sleutel op de seinzaal

van Scheveningen-Radio en zijn colle

Datzelfde Radio-Holland werd in de

ga aan boord zijn teamgenoten in het
19

Een snufje techniek,
een snufje historie

In de jaren dertig was Scheveningen-

Radio geworden tot een internationaal

Scheveningen

de

vrije

Duin" uit de ether en werden de dien

komde

sten overgenomen door IJmuiden

lucht

en sommige

tions'

stuurden zelfs voedselpakket

kuststation van de eerste orde.

"in

'collega-kuststa-

Op de middengolf, op de lange golf, op

De ontvangers van de jaren vóór 1926

ten De 600 meter nood- en oproepgolf

de korte golf werkten vele zenders.

waren in eigen beheer gebouwd en

was weer bemand, al spoedig zelfs in

De korte golf vooral was toen in op

bestonden uit spoelen met glijcontac-

IJmuiden.

komst maar ondervond nogal wat hin

ten, grote platte afstemcondensatoren

Vanaf een schip dat tóch langdurig in

der

(huishoudelijke)

en, toen al, een radiolamp met drie

reparatie

apparaten met hun collectorvonken.

elektroden als detector/versterker De

dienst onderhouden onder de roep

De antennes voor de ontvangst van de

afstemming ging op het gehoor, van

naam PCH/2. Dat trucje zou later nog

vaak zwakke signalen, die soms im

een afstemschaal was geen sprake

enkele malen worden herhaald

van

elektrische

In

was,

werd

een

kortegolf-

gemoderni

In Scheveningen was het een komen

er werd hoogfrequent-

en gaan van technische PTT-ers die er

praktisch in de bebouwde kom. Tech

versterking toegepast, wat ontvangst-

een eer in stelden, het kuststation weer

nisch was daar in die tijd betrekkelijk

kwaliteit en -sterkte aanzienlijk verbe

zo vlug mogelijk op de been en in de

weinig aan te doen, dus: verhuizen

terde. Insiders zullen het misschien op

lucht te helpen

zenders gehuurd van

mers over honderden kilometers door
de

lucht

hadden

gereisd,

stonden

werd

IJmuiden

seerd, dwz

grondig

Er werden scheeps-

Radio-Holland

maar weer. In 1930 werden de korte-

prijs stellen te weten dat de

golfantennes en -ontvangers overge

mansneutrodyneschakeling " werd ge

dat ook, vele jaren lang, personeel be
schikbaar stelde.

"Koo-

bracht naar een rustig "plekje in de

bruikt.

duinen", terug naar af, als het ware

Het

PTT-Radiolaborato-

Een van de dames van de administratie

De

het

rium (voorganger van het Dr. Neherla-

had zoveel belangstelling voor de ope

IJmuidense centrum op afstand be

boratorium) zorgde daarna nog voor

ratieve dienst dat zij op gezette tijden

diend, ook al niets nieuws

een "rechtuitontvanger" en van Tele-

(en later definitief) de kantoorleggers

ontvangers

werden

vanuit

toenmalige

Na enkele jaren bleek dat een plaatse

funken kwam, voor de werkgolf, een

inruilde voor de koptelefoon

lijke bediening de bedrijfszekerheid ten

speciale scheepsontvanger: beide de

de na een tijdje tot een onvermoede

goede zou komen en er werd een vol

den vele jaren uitstekend dienst op de

oplossing van het personeelstekort bij

ledige dépendance ingericht met drie

middengolf

de radiotelefonie: die werd grotendeels

afdelingen: de korte golf met twee be-

De lange golf kreeg ook een Telefun-

in bezit genomen door de dames .

dienplaatsen, de landlijndienst via de

kenontvanger, een erfenis uit de radio

Menig schipper en visser hoorde op de

telex met het hoofdkantoor en de nog

verbinding met Indië, waarin de PTT

123 meter tot zijn genoegen de telefo
nistes oproepen

Dat leid

prille scheepsradiotelefonie met één

zo n grote rol heeft gespeeld

bedienplaats

achtige toestel was uitgerust met ver

In de noodbehuizing

Het radioverkeer op de korte golf was

stelbare spoelen en grote afstemwie-

school in de Houtmanstraat, groeide

echter nog lang niet zo uitgebreid als

len.

het park seintafels tot in de nok. Soms

De kortegolfontvangers kwamen even

moesten

staande doen omdat de stoelen op wa

heden ten dage

Het begon pas tegen

Het reus

de

IJmuiden, een

telegrafisten

hun

werk

het middaguur op gang te komen, op

eens uit het Radiolaboratorium: de z.g

de 24 meterband. Afhankelijk van het

rechtuit-ontvangers met twee afstem

ren. Het leek wel alsof de menselijke

seizoen en de daarmee vaak samen

knoppen.

Het "hutje in de duinen"

anatomie de enige grens was aan de

hangende

propagatieverschijnselen

kreeg

later

fabrieksontvangers

bedrijfszeker en

van

betrouwbaar

uitbreidingsdrift!

In de drukbezochte

werd overgeschakeld op de 36 meter

HRO

band, waar dan betere zend- en ont

Tot de Meidagen van 1940; toen hield

meter of vijf) stonden de machinale

vangstmogelijkheden heersten

alles op.

seintoestellen (de "creeds") en een
bergkast diende als

Merkwaardig genoeg voor een Rijkskuststation voor de Scheepvaart, wer

kantine (overigens een gang van zo'n

Op 29 juni 1 945 vierde Scheveningen-

magazijn'

werkplaats en

De stemming leed er nau

den destijds ook berichten gewisseld

Radio zijn trioxnfantelijke rentrée in de

welijks onder maar iedereen was het er

met vliegtuigen. Dat waren vooral toe

ether: vanuit Den Haag! Twee onder

over eens dat het een vrijwel onhoud

stellen op de Indië-route

gedoken middengolfzenders waren uit

bare toestand werd

Er werd later ook op de 18 meterband

het Centrale Magazijn van de PTT op

gedoken en, via een antennemast aan

Het zou tot 1951 duren vóór er ver

Met het hoofdkantoor was via de telex

een gashouder, klonk weer het CO de

huisd kon worden.

druk overleg, want 's nachts ging "het

PCH.

gewerkt,
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vooral in de ochtenduren

De sleepboot

Hudson

verwel-

Maar welk een riante behuizing werd
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het op het Tweede Sluiseiland1 Ruimte

hun energie uit via speciaal ontwikkel

dengolftelefonie, twee de korte golf en

voor de radiotelefonie, nog meer ruim

de

twee waren "stand-by

ground plane' -antennes die in de

voor bijzonde

te voor de radiotelegrafie, aparte ruim

praktijk uitstekend voldeden

ten voor de landlijnen (telegrafie en

voor de hoge frequenties werden verti

Tientallen telefoon-, telegraaf- en te-

transmissie) en de Technische Dienst

caal en horizontaal gepolariseerde, ge

lexlijnen zorgden voor verbinding met

(TD), een eigen cursuslokaal, het kon

richte antennes gebruikt

het

niet

had

De reden voor die laatste oplossing lag

gingen naar de Koninklijke Scheeps-

weer een eigen huis!

in het gewenste richteffect dat vooral

agentuur

Nieuwe zenders kwamen in Kootwijk te

op de hoge frequenties (korte golven)

(waarmee zeer nauwe banden bestaan)

staan

op.

Scheveningen-Radio

Alleen

re gevallen en reserve

achterland;

rechtstreekse

te

Dirkzwager

lijnen

Maassluis

belangrijk is.

en het KNMI te De Bilt. En, bijna van

paald dat ze geschikt moesten zijn voor

In de 4, 6 en 22 MHz-band was voor

zelfsprekend, stond er een dieselag-

alle radioverkeer, d w z. telegrafie, te

elke band één zender beschikbaar, in

gregaat in de kelder dat automatisch de

en

de 8, 12 en 17 MHz kon men in elke

stroomvoorziening kon verzorgen als

eventueel per zender een aantal kana

band met drie zenders werken, uiter

de normale netspanning uit mocht val

len.

aard tegelijkertijd.

len.

De radiotelefonie had op het Tweede

op het Tweede Sluiseiland zou in de

(de golflengten in meters waren voor

Sluiseiland 8 bedieningstafels voor zo

ogen van de leek wel iets hebben kun

goed verleden tijd) in de lucht als PCH

wel radioverkeer als voor de doorver

nen lijken op een schip, uit de verte

98, in de maand mei 1951, nog vóór de

binding met de abonnee aan de wal. De

gezien Laag, slank, als de bovenbouw

In

radio-apparatuur bestond uit een RCA

van een passagiersschip aan de hori

november 1 953 stonden er al zes, deels

AR-88 ontvanger met een bedienings

zon Het was een weloverwogen, goed

bestemd voor het "fixe" verkeer, het

paneel voor antennekeuze, zend/ont-

doordacht en geconstrueerd geheel,

radioverkeer tussen vaste stations. In

vangschakelaar, volumeregeling enz.

ten dienste van de scheepvaart op de

een later stadium kwam er een nog

Te Petten, Hoek van Holland en Ter

zeven

sterkere zender bij, van 30 kW, voor de

schelling

communicatie daarmee, snel en be

telefonie. De meeste zenders straalden

geplaatst

Het was bij de bestelling al be

lefonie.

al

of

niet

enkelzijband

Het gebouw van Scheveningen-Radio

De eerste kwam, met een nominaal

vermogen van 10 kW, op de 22,5 MHz

opening van het nieuwe gebouw

waren

hulpontvangstations

waarop

desgewenst

kon

worden overgeschakeld. Eén tafel be

de

diende

internationale

nood-

trouwbaar,

behoeve van

Ten

zeeën.

een

vrijwel

de

onmisbare

schakel in het maritieme radioverkeer

en

oproepfrequentie, drie tafels de mid-

Februari 1953,

PCH redder in nood

In de nacht van 31 januari op 1 februari
1953

raasde

een

orkaan

over

de

ook die haar van nabij heeft meege

Dat begon al op de 31e januari, toen

maakt Aan de wal of op zee

een drietal schepen onder de Engelse

kust in moeilijkheden geraakte.

Noordzee.

Een

Sinds lange tijd was een storm van die

Scheveningen-Radio had de schepen

Brits kuststation trad daar op als con

omvang, hevigheid en langdurigheid

op de

tact.

niet meer in onze streken voorgeko

schuwd voor de komende storm maar

Het water van zee-armen en ri

dat de situatie zó spoedig zó ernstig zou

Radio, op topcapaciteit werkte, stuurde

vieren werd hoog opgestuwd, dijken

worden, had niemand verwacht. Te-

stormwaarschuwing

en zeeweringen braken door, grote de

rugblikkend op de benarde etmalen

schuwing naar IJmuiden die daar on

len van zuidwestelijk Nederland kwa

rond die

het een

middellijk de lucht in gingen. Het cen

men onder water te staan

Na weken

wonder worden genoemd dat er niet

trum van de storm naderde snel en in

pas kon de trieste balans worden op

nóg meer scheepsoxigelukken gebeur

alle hevigheid onze kust.

men

Noordzee weliswaar gewaar

1e februari,

mag

Het KNMI dat, net als Scheveningenop

stormwaar-

den, hoewel de situatie in feite al de

Bij

mensenlevens te betreuren, de mate

sastreus genoeg was. De logboeken van

vroeg in de avond, radiotelefonisch om

riële schade beliep miljarden

PCH vermelden dat er op bepaalde

assistentie.

De "stormramp van 1953" zal niet

ogenblikken een aantal schepen tege

Veere en Stellendam voeren uit om het

gauw worden vergeten, door wie dan

lijk in nood verkeerden.

schip op te sporen maar hun pogingen

gemaakt:
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er waren vele

honderden

Schouwen
De

verzocht een

Fin,

reddingsboten

al

van

r

J

___
KSXS

Zenders,
ether in

Vele kilowatts gaan de
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waren tevergeefs

zij konden het niet

Scheveningen. Een Poolse trawler zag

met politie- en militaire radioposten,

vinden. Later bleek dat het schip op

kans om in de haven van IJmuiden op

onder meer op de 166 meter (de ei

West-Schouwen aan de grond was ge

de pier te lopen, een Panamees vroeg

genlijke werkgolf) en later ook op de

lopen en, treffende bijzonderheid, per

hulp bij Hoek van Holland, tegelijk met

137 meter, dat laatste met behulp van

soneel van de Kustwacht aan boord

drie andere schepen

een haastig in orde gebrachte, provi

had genomen dat door een dijkdoor

overmoedige?

braak geïsoleerd was geraakt.

Deense kapitein voer, zonder assisten

werden

Er was gelukkig geen onmiddellijk ge

tie maar begeleid door PCH, de Nieuwe

voor permanent gebruik.

vaar.

Waterweg op met zijn schip Was het

Enkele andere golflengten werden voor

wie

Een moedige (of
zal

het

zeggen)

sorische

zender

golflengten

Beide

gepromoveerd

tot

noodgolf

een staaltje van perfect zeemanschap

het normale radio-telefonieverkeer be

Dit in nood verkerende schip was het

of waaghalzerij? Het gelukte hem, vei

schikbaar gesteld (voorzover er althans

eerste van een lange reeks van bijna

lig af te meren

sprake was van "normaal" verkeer)

dertig

die

in

de

loop van

de ver

Zijn (vrouwelijke) ra-

diotelegrafist bedankte Scheveningen-

Het waren voor het personeel van PCH

'Thanks for good service, you

bijzonder spannende en inspannende

strijkende dagen per radio om hulp

Radio:

vroegen

were a great help".

uren.

Veel vrije tijd werd spontaan opgeof

Een sleepboot verloor haar sleep, de
De collega's van de Britse kuststations

ferd om de extra diensten gaande te

draaiden eveneens overuren, bemid

houden

delden en coördineerden de hulpverle

kwam

schip van de Holland-Amerikalijn aan

ning bij hun kusten aan de overkant

fonds".

lager wal. Een sleepboot die assistentie

van de opgezwiepte Noordzee. Want

wilde verlenen, raakte daarbij zélf in

ook daar raakten schepen in nood en

De hoogspanning waaronder (letterlijk

grote moeilijkheden

vroegen om sleepboothulp. Het kust-

en figuurlijk) werd gewerkt, steeg ten

station Humber moest uit de lucht: het

top toen in de rampnacht alarm werd

De noodseinen waren niet van de lucht,

was overstroomd door de hoge water

geslagen in het eigen gebouw. Tijdens

SOS en MAYDAY weerklonken vrijwel

stand

de opkomende vloed kwam het opge

opvarenden

konden

worden

gered

door de reddingsboot van Den Helder

Op de Nieuwe Waterweg raakte een

De betaling van de overuren

het

in

Nationaal

Rampen

jaagde zeewater via de riolering de kel

voortdurend. Een Belg op de rede van
Vlissingen vroeg sleepboothulp en kon

Scheveningen-Radio ging door. Vanaf

der binnen waar vitale technische ap

worden vlotgesleept. Een Deens schip

de vroege ochtenduren van de 1e fe

paratuur stond opgesteld

vroeg assistentie en kreeg die van een

bruari verleende het Rijkskuststation

Scheveningen-Radio,

landgenoot in de buurt

Tegelijkertijd

voor de Scheepvaart ook hulp binnen

nood, dreigde zelf in een benarde po

werd een noodsein opgevangen van

de Nederlandse kustlijn, een uitzon

sitie te raken want water, zeker zeewa

Nederlandse coaster met zware

derlijke situatie. De Radiotelefonische

ter, is een doodsvijand van elektriciteit.

reddingsboot

de

afdeling legde o m contacten met vis

Gelukkig kon de bemanning van PCH,

KNZHRM ging er op af en assisteerde.

sers- en andere schepen op de binnen

met

verschil

wateren die, op hun beurt, weer als

snel bezweren, met assistentie van de

lende verzoeken om hulp van schepen

relais-stations dienden

inmiddels te hulp gesnelde IJmuidense

die stuurloos waren geraakt.

Rudder

permanente radioverbinding tot stand

brandweer.

broken, please hurry tugboat assistan-

gebracht met een amateur-radiostation

Toen daarna de eb intrad, konden de

ce
Een Duitse tanker liep bij Noordwijk op

aan boord van het jacht "May-be" in

finitieve maatregelen worden getroffen

het strand en lag daar maanden nadien

zwaar getroffen rampgebied. Er was

hoofd te bieden

nog.

intensief radioverkeer met amateurs.

Scheveningen-Radio bleef in de lucht.

een

slagzij

Een

Scheveningen-Radio

Een

kreeg

vrachtschip

van

strandde

bij

het Voornse kanaal,

Zo werd een

midden in het

om

de

in

redder

'alle hens aan dek", het gevaar

de

verwachte

springvloed

het

Een baken op de Markt

"Baken, o.(-s), elk vast merk dat een

Er torent een baken in het centrum van

Radio, via de Haarlemse Waarderpol-

loods of schipper het vaarwater aan

IJmuiden, hoog boven de wriemelende

der gericht op Nederhorst den Berg.

Baak; (zeew.): kustlichten,

massa mensen, op weg naar de bus,

Daar, in het wijde Nederlandse land-

torens, palen in en langs het water,

naar huis, naar de winkels in het leven

schap, staat zijn identieke tegenhan

tonnen in het water vastgelegd, enz."

van alledag. Van verre is het al te zien,

ger; samen zorgen zij voor de straal

Zo staat het in Van Dale, de vraagbaak

een felrode vlek tegen de hemel: de

verbinding waarlangs de signalen flit

voor de Nederlandse taal

paraboolantenne

wijst; verg
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van

Scheveningen-

sen die door de machtige kortegolfan-

tennes uit de ether worden gezeefd, op

weg

naar

zenuwcentrum

het

van

Scheveningen-Radio, aan het Markt

met een fraai uitzicht op de duinen

komend en uitgaand verkeer; natuur

(tenzij het "dik is van mist"), de kanti

lijk is hier ook de Technische Dienst

ne en de recreatiezaal.

gehuisvest. Mocht de normale stroom

plein in IJmuiden

Op de vijfde etage bevinden zich de

voorziening (voor een bedrijf als Sche-

Het oude huis van PCH, hoe roman

modern uitgeruste cursuslokalen; ook

veningen-Radio letterlijk van levensbe

tisch ook gelegen op het Tweede Sluis-

de afdeling Verkeersafrekening vindt

lang) om welke reden ook uitvallen dan

eiland, was eigenlijk te klein aan het

hier een ruimere plek dan voorheen.

wordt in deze lacune voorzien door een

ter

Op de vierde verdieping is de operatio

plaatse zou, zeker op wat langere ter

nele dienst gehuisvest, compleet met

noodstroomaggregaat van 1 50 kVA dat
in de kelder staat.

mijn, onmogelijk zijn Te zijner tijd zou

een "nachtpantry" waar men, ook in

Even terug naar het dak. Daar staat niet

men vanwege de voorgenomen ver

het donkerste uur, kan "bijtanken":

alleen de paraboolantenne (voor de

breding van de sluizen zelfs helemaal

het continu-aspect van Scheveningen-

straalverbinding met de Waarderpol-

het veld moeten ruimen. Nieuwbouw

Radio. Daar staan de bedieningstafels

der en vandaar naar Nederhorst den

dus, met het oog op de toekomst

voor de radiotelegrafie (17), die voor

Berg) maar bevinden zich ook de ont-

het radiotelefonisch verkeer op de kor

vangantennes voor het radiotelegrafie-

worden.

uitbreiding

Passende

Nu, in het jubileumjaar 1979, staat eral

te- en middengolf (15), de 10 installa

verkeer op de middengolf en een aantal

weer ruim acht jaar een imposant ge

ties ten behoeve van de marifonie en de

reserve- en proefantennes.

bouw van zes verdiepingen, waarvan

7 TOR-tafels (Telex Over Radio).

parterre/entresol

De derde etage

gebruikt

worden

Dat

puur technisch:

is

de

straalverbinding

niet

recht

streeks op het ontvangstgebied Neder

door de collega's van de Post

hoog- en laagfrequenttransmissie- en

horst den Berg is gericht, heeft te ma

De eerste en tweede etage zijn tijdelijk

schakelapparatuur, de computer, kort

ken met de obstakels (o.m. sommige

verhuurd aan gemeentediensten. De

om alles wat het PCH mogelijk maakt

hoge gebouwen) die op de directe weg

bovenste vier verdiepingen zijn van

als knooppunt te functioneren voor in-

staan; vandaar de omleiding, want de

vloerop

"straal" mag niet worden onderbro

pervlak rond 2500 m2. Van boven naar

ken, net zo min als de continu-dienst

beneden zijn daar op de zesde etage,

van PCH.

totale

Scheveningen-Radio;

Stralen naar een satelliet

daaraan en in belangrijke mate daar

De paraboolantenne op het dak van het

sultaat van het samengaan van tech

PCH-gebouw is nodig voor de verbin

nologieën, in dit geval o.m. de elektro

door mogelijk

ding met Nederhorst den Berg.

nica en de ruimtevaart

vaart.

De

In

vorm van deze antenne, de parabool,

de

ruimte

1957 draaide de eerste

"kunst

gemaakt,

dient voor de bundeling van de signa

In 1945 verscheen in de elektronische

maan", de Russische Spoetnik, al pie

len. Deze bundeling is nodig om met zo

vakpers een artikel van de bekende

pend zijn rondjes om de aardbol. In

min mogelijk energie een zo groot mo-

Britse schrijver Arthur C. Clarke Daarin

1962

gelijke afstand betrouwbaar te over

schetste hij de mogelijkheden van een

over de Atlantische Oceaan via

bruggen.

wereldomvattend

Amerikaanse

In het geval van "aardse" verbindin

met behulp van z.g. geostationaire sa

gen zijn die afstanden weliswaar groot

tellieten Deze "kunstmanen", zoals ze

Het was de eerste "actieve" satelliet:

communicatienet

vormden

de

televisiebeelden

"Telstar'-satelliet

de
we

reldnieuws (en relayeerde dat ook!).

in totaliteit maar de signalen reizen van

ook wel worden genoemd, zouden op

de signalen werden opgevangen, ver

tussenstation naar tussenstation, elk

ongeveer 36 000 km hoogte boven de

sterkt en weer teruggezonden.

met hun eigen zend- en ontvangpara-

evenaar een zodanige omloopbaan om

In 1969 zette de eerste mens voet op de

bolen: kleine schotelvormige antennes.

de aarde volgen dat zij ten opzichte van

maan.

Uitge

Diezelfde maan was al eerder, in 1 960,

Wil men grote afstanden overbruggen

rust met zend- en ontvangapparatuur,

gebruikt voor communicatie. In dat jaar

zonder tussenstations, dan worden de

zouden zij als "actieve" tussenstations

werd nl. een draadloze verbinding tot

voor

kunnen dienen voor grondstations op

stand gebracht tussen Pearl Harbor en

beeld daarvan staat (in tweevoud) in

aarde.
Zijn plan is werkelijkheid geworden

Washington waarbij de maan de elek

PTT-

dank zij de snelle ontwikkelingen in de

Het was het "passieve" gebruik van

Satellietcommuni

elektronica (vooral de computertech

een satelliet, in dit geval geen kunst

die aarde stil schijnen te staan

paraboolantennes
Friesland

groter.

Een

Het zijn de beide antennes

(diameter ca.

Grondstation

30 m)
voor

van

het

catie te Burum. Het is een typisch re-

nologie)

en,

vrijwel

parallel

lopend

tromagnetische

golven

weerkaatste.

matige!
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spreekt

In 1964 werden internationale organi

in het begin via het Amerikaanse MA-

opdracht gegeven voor de bouw van

saties opgericht voor ontwikkeling en

RISAT-systeem.

een drietal nieuwe (geostationaire) sa

beheer van

Net als bij de ontwikkelingen in satel

tellieten van het type MARECS, uitge

communicatiesatellieten:

Nederland is

"Intelsat" en "Comsat"

lietcommunicatie

de jaren zestig

in

rust voor maritieme communicatie.

vanaf de oprichting lid van ' Intelsat ',

werd op internationaal niveau overleg

De

een consortium dat nu meer dan 100

gepleegd om te komen tot het oprich

communicatiesatellieten

leden telt

ten van een internationale, nu maritie

scheepvaart zijn dus volop aanwezig.

Allerwegen werden grond

technische

mogelijkheden

van

t.b.v.

de

1979

Naast de huidige radar- en andere an

"Inmarsat" opge

tennes zullen wij waarschijnlijk in de

stations gebouwd voor het zenden en

me satellietorganisatie;

ontvangen van signalen met behulp

werd als resultaat

van satellieten

richt

medio

Deze organisatie streeft het ge

nabije toekomst op vele schepen meer

bruik van geostationaire satellieten na

en meer de kleine parabool-antennes

In 1973 werd "Burum" door H M Ko

ten behoeve van wereldwijde maritie

gaan zien die, met het oog op een

ningin

me communicatie en, in een later sta

snelle, betrouwbare communicatie én,

geopend.

Juliana

Het

PTT-

toen

nog

dium, plaatsbepaling op zee.

op een later tijdstip een veilige naviga

slechts over één paraboolantenne voor

Dat laatste vindt op andere wijze met

tie, zullen stralen naar de satelliet.

verkeer met landen in Europa, Afrika

gebruikmaking van het Doppler-effect

en Noord- en Zuid-Amerika In 1978 is

nu al plaats met behulp van Ameri

grondstation

beschikte

een tweede "schotel" in gebruik ge

kaanse satellieten die echter niet geo

steld voor het verkeer met Australië,

stationair zijn.

Indonesië, Japan, Hongkong, Korea en

Ten behoeve van Inmarsat zijn aan In

Singapore

telsat opdrachten gegeven om drie In

Na het toewijzen van frequenties aan

telsat V-satellieten uit te rusten met een

de Maritieme Mobiele Dienst werd een

maritiem pakket ", met 30 telefonie-

begin gemaakt met satellietcommuni

kanalen voor scheepvaartgebruik Aan

catie ten behoeve van de scheepvaart.

ESA (European Space Agency) is een

Met talenwonder FCH

er

nauwelijks

problemen.

zender die van een roepende in de

ontstaan

etherwoestijn.

Scheveningen-Radio

dige roepnaam PCH flitsen ontelbare

Gelukkig is de radiotaal in veel gevallen

een eigen talenpracticum op de vijfde

malen per etmaal door de lucht. Sche

Engels.

Te-ta-ta-te,

ta-te-ta-te,

te-te-te-te;

de

punten en strepen van de tegenwoor

De

meeste

afkortingen

die

heeft

verdieping van het gebouw

namelijk
Moderne

worden gebruikt, zijn dan ook uit het

apparatuur in veelvoud zorgt dat het

Scheveningen-Radio antwoordt

Engels afkomstig. Maar tóch, als er

Engels, het Frans en het Duits voor de

Voor buitenstaanders zijn het onbe

b.v

grijpelijke pieptoontjes, voor de goede

liaanse of Griekse radio-officier via de

ben

verstaander klare taal, zij het in een af

radiotelefonie oproept, kunnen er wel

zorgt dit opleidingssysteem voor een

gesproken code, de morsetekens.

eens vraagtekens rijzen; de uitspraak

praktische

van het Engels verschilt van land tot

haar nut bewijst in de internationale

land en soms niet weinig

communicatie met de schepen op zee.

veningen-Radio

wordt

geroepen,

Precies hetzelfde geldt eigenlijk voor
het gesproken woord

Wat de Neder

een

Spaanse,

Libanese,

Brazi

PCH-mensen weinig geheimen

heb

Naast de schriftelijke opleiding

talenkennis

die

dagelijks

lander een tafel noemt, is voor een

Toen Alexander Graham Bell op 10

Maar niet alleen daar. De marifonie,

precies hetzelfde meubel

maart 1876 via zijn telefoon tot zijn as

het radioverkeer op de korte afstand,

stuk alleen met een andere naam, in

sistent Watson sprak, was het maar

heeft ook "klantjes" uit alle windstre

Spreekt de Frans

goed dat deze zijn woorden begreep:

ken

man geen Nederlands, dan komen er

"Mister Watson, I need you, please

bevolkt met schepen van allerlei Euro

problemen als hij uit wil leggen wat hij

come overhere"

Watson kwam, hij

pese nationaliteiten en de schipper van

wil. Taalproblemen, een Babylonische

verstond de taal en was gewend aan de

een Zwitserse Rijnaak is maar wat ge

spraakverwarring

uitspraak ervan.

Fransman

een andere "code"

De Nederlandse vaarwegen zijn

lukkig als hij in zijn eigen taal te woord
wordt gestaan door een van de telefo

nistes van PCH.

Bij een internationaal bedrijf als Sche-

De dames (en soms heren) van de af

veningen-Radio is talenkennis, kennis

deling Radiotelefonie krijgen van uur

van eikaars

bijzonder be

tot uur met een verscheidenheid aan

Naast deze drie waarlijk internationale

langrijk. Anders blijft de stem van de

talen te maken. In vrijwel alle gevallen

talen (en niet te vergeten ook "ge-

"codes",
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woon

Nederlands) spreken vele men

lengte? (iets ten zuidwesten van Cura-

sen van "de telefonie" nog wel een

Qao, voor de nieuwsgierigen). Zo reist

andere taal. Er is er altijd wel een in de

men

in gedachten over de wereld;

Misschien zijn het de spannende mo

buurt die een handje (in dit geval een

tijdens de opleiding en straks ook in de
praktijk.

menten van de radiostilte, misschien is

"mondje") wil helpen bij het leggen
van het contact, in de landstaal van de

oproeper.

de regelmatig
dienst.

terugkerende

nacht-

t het fascinerende idee dat je stem
honderden

mijlen

opgevangen

ver

Het beroep van telefoniste bij Scheve-

wordt, misschien is het 't nuchtere feit

Naast het taalonderricht krijgt de a.s.

ningen-Radio ademt wellicht een wat

dat je over vrije tijd kunt beschikken als

radiotelefoniste een opleiding in tech

avontuurlijke sfeer.

de andere,

niek, d w z. de verschillende zendsys-

nauwelijks een wonder dat daarvoor,

temen, de behandeling van de appara

Het is dan ook

'gewone'' mensen aan het

werk zijn.

elk jaar opnieuw, de nodige belang

Eén ding is duidelijk de telefoniste van

tuur, maar ook lessen in aardrijkskun

stelling blijkt te bestaan en dat de twee

PCH vervult een maatschappelijk nut

de

instructeurs full-time, bijna 8 maanden

tige functie, zij zorgt er immers voor dat

Dat laatste is zuiver gericht op de topo

per jaar, bezig zijn de nieuwe dames in

mensen met elkaar in contact kunnen

grafie: waar ligt welk kuststation, waar

te wijden in de geheimen van de com

treden. En daaraan is, zoals de cijfers

komt de oproep van een schip vandaan

municatie met het varende deel van de

van

als men de positie hoort op 12 graden

mensheid.

klaarblijkelijk een steeds stijgende be

Noorderbreedte,

69 graden Wester-

Ondanks de soms harde

praktijk van de week-end-diensten en

het

bewijzen,

telefoonverkeer

hoefte.

Een uurtje voor de Wereldkaart

informatie

plaatsbepaling.

Ongeveer driekwart van het aardop

In een van de cursuslokalen van Sche

met

pervlak bestaat uit water en op die

veningen-Radio hangt een reusachtige

Het heet AMVER (een afkorting van

enorme plas varen elke dag opnieuw

wereldkaart, van metaal

Automated Mutual Vessel Rescue). Het

tienduizenden schepen. Kris-kras, van

Dat laatste heeft een

over

In de

is in de Verenigde Staten ontwikkeld

oost naar west, van noord naar zuid of

praktijkcursus wordt het toekomstige

t.b.v. de U.S. Coast Guard en daar ook

omgekeerd. Van de Falkland-Eilanden

personeel

in gebruik

naar Celebes, van de Golf van Guyaquil

vaarroutes

naar Dar es Salaam, van Melbourne

lijkheden, m.b.v kleine modelscheep-

moment

naar Singapore, van de ene kant van de

jes die op een magneetje zijn bevestigd

krijgen van het scheepsverkeer in een

De onderlinge

en dus op de kaart verschoven kunnen

bepaald gebied

worden. De roepnamen van deze (Ne

het systeem deelnemen, geven regel

wereld naar de andere

afstand tussen de schepen is soms be

vertrouwd
en

reden.
gemaakt

met

communicatiemoge

Het systeem is erop gericht, op elk
een

te

overzicht

kunnen

De schepen die aan

nauwend klein zoals bijvoorbeeld in het

derlandse) schepen staan op het model

matig hun positie, koers en snelheid op

drukbevaren water van Het Kanaal of

aangegeven.

aan

de Noordzee Meestal echter liggen er,

voorbeeld

vooralop de oceanen, honderden mijlen

De

opdracht

luidt

bij

Scheveningen-Radio.

Die gege

Vaar met dat-en-dat schip

vens worden doorgegeven aan de AM-

van Rotterdam naar Valparaiso. Doe

VER-computer in de Verenigde Staten.

onderweg de volgende havens aan

In die computer zit ook aanvullende in

noodgevallen zal een schip zijn aange

Wat is de positie van het schip 250

formatie over de schepen (bijvoorbeeld

wezen op de hulp van een ander schip

zeemijl ten zuid-zuidwesten van die-

welke brandblusmiddelen aan boord

dat 'toevallig'' min-of-meer in de buurt

en-die haven? Een andere cursist krijgt

zijn en of er een scheepsarts meevaart).

is. Zelfs met de huidige snelle schepen

tegelijkertijd de opdracht om de ge

De computer "weet'' dus alles van de

kan het dan nog uren duren voor er

passeerde kuststations te benoemen

betrokken schepen

assistentie kan worden verleend.

Dit eigen PCH-systeem van "scheeps-

nood komt te verkeren, kan de compu

adoptie" heeft al aan vele telegrafisten

ter onmiddellijk een lijst produceren

en tefonisten in spe op indringende en

van schepen in de nabijheid zodat de

open water tussen

de

schepen

In

Het is dus van het grootste belang dat,

Als een schip in

in zo'n noodgeval, de positie van het

toch speelse manier de weg op zee ge

hulpverlening efficiënt kan worden ge

schip wordt uitgezonden zodat sche

leerd.

regeld. De deelneming aan dit systeem

is vrijwillig maar bijzonder veel (ook

pen m de nabijheid naar de opgegeven

Naast dit systeem met een menselijke

Nederlandse) schepen zitten al in de

kant bestaat er, hoe kan het anders in

AMVER-computer.

moet ook op de hoogte zijn en de zeeën

deze wereld van automatisering, sinds

Scheveningen-Radio lange tijd het eni

kennen.

enige tijd ook een computersysteem

ge kuststation dat als

plaats kunnen varen.
van
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het

Het personeel

coördinerende

kuststation

In

Europa

was

"reporting sta-

9

tion" voor het AMVER-systeem optrad.

zich bevindt. Niet alleen in noodgeval

vóór de Wereldkaart kent het personeel

Maar, computer of niet, het is voor de

len, gelukkig, maar ook in het dage

van Scheveningen-Radio de zee op zijn

mensen van Scheveningen-Radio in de

lijkse routine-verkeer met de "klan

of haar duimpje!

praktijksituatie aan de zend/ontvanger

ten", waar en op welke wereldzee die

een eer om te weten waar de oproeper

zich ook bevinden. Dankzij de uurtjes

Moderne communicatiemiddelen

Voor het draadloze verkeer met sche

Het geheim van storingsvrije signalen,

pen op zee staat tegenwoordig een

door de ether of via kabels (en in de

pen van schip naar kuststation even

keur van moderne communicatiemid

toekomst met behulp van de z.g. glas

eens mogelijk. Dat zou o m. van nut

delen ter beschikking

vezel), is vooral te vinden in "digitali

zijn als het schip in nood komt te ver

In vroeger jaren werd het contact met

sering

de vaste wal verbroken als het schip het

zeer globaal omschreven, op het "in

kunnen namelijk (in gecodeerde vorm)

Het principe daarvan berust,

Selcall maakt het automatisch oproe

keren.

In de aanvullende informatie

ruime sop koos.

mootjes hakken" van het signaal, het

de positie van het schip en zelfs de aard

Vanaf de eerste decennia van deze

ontleden ervan in uiterst kleine delen.

van de noodtoestand (brand aan boord,

eeuw kwam daarin al verandering toen

Deze "mootjes" worden dan als een

aanvaring) worden opgenomen

radiocontact mogelijk bleef tussen de

serie zeer korte pulsen uitgezonden; de

uitzenden van de noodseinen gebeurt

schepen en de kuststations Het was de

signalen zijn daardoor op de weg tus

dan continu en automatisch na een

radio, in de vorm van tele

sen zender en ontvanger vrijwel onge

druk op de knop. Groepsgewijs oproe

grafie in het begin, later uitgebreid met

voelig voor een groot aantal storende

pen van schepen (bijvoorbeeld van de

de radiotelefonie.

invloeden van buitenaf. Op de plaats

zelfde maatschappij of in een bepaald

Sinds de komst van de "ware" elek-

van ontvangst worden de "mootjes"

vaargebied) is ook mogelijk. Dat kan

tronica-technologie, de uitvinding van

samengevoegd tot het oorspronkelijke

van belang zijn voor hulpverlening aan

de transistor rond 1947 en de vorde

signaal; onvervormd, zonder storingen

een schip in nood, bij stormwaarschu-

ringen bij het vervaardigen van "geïn

en betrouwbaar overgeseind.

wingen, die soms erg plaatselijk kun

tegreerde schakelingen" (de IC's of

nen zijn of voor waarschuwingen ten

"chips", zoals ze ook wel worden ge

Op dit principe, en met gebruikmaking

behoeve van de navigatie (bijvoorbeeld

noemd), zijn de technici er in geslaagd,

van nog andere elektronische hulp

in verband met drijvende wrakstuk

de communicatiemiddelen steeds be

middelen, berust een modern oproep

ken).

trouwbaarder te maken. Nieuwe syste

systeem dat internationaal in studie is.

gewone'

Het

Dit Selcall-systeem is nog niet opera
tioneel, maar praktische toepassings

men hebben dan ook, dank zij die vor

deringen, snel ingang kunnen vinden,

De

ook

mogelijkheden worden al grondig be

systemen waarvan de mens tot voor

Scheveningen-Radio) is nauw bij deze

studeerd. Er is onderzoek gaande naar

kort nog slechts kon dromen.

studie betrokken. Dit oproepsysteem

coderingsprincipes en

Wereldomvattende communicatie met

behulp van geostationaire satellieten,

Nederlandse

wordt

"Digitale

(en

PTT

Selcall"

dus

genoemd:

'Digital Selective Calling". De moge

het toewijzen

van frequentiebanden en/of -kanalen.
Men is met dit onderzoek al ver gevor

Selcall"belooft

veel

lijkheden van dit selectieve oproepsys

derd.

teem zijn bijna ongelimiteerd; miljoe

voor de toekomst, niet alleen voor de

Door middel van computers bestuurde,

nen radiostations zouden met dit sys

veiligheid op zee, maar ook voor de

elektronische

teem kunnen worden

bijvoorbeeld,

via

het

Nederlandse

grondstation in Burum.

telefooncentrales,

de

mobilofoon, de semafoon; de telefoon

uitgerust.

Elk

station dat op Digitale Selcall wordt

"Digitale

betrouwbaarheid van de uitgezonden

signalen.

aan boord van de auto zelfs. Ook in het

"aangesloten", krijgt een eigen identi-

maritieme radioverkeer vinden deze en

ficatie-code. Daarin kunnen individuele

Een enigszins vergelijkbaar systeem is

andere communicatiesystemen een te

gegevens van het station worden ver

bij Scheveningen-Radio echter al

rechte plaats.

werkt, in het geval van een schip bij

gebruik.

in

de roepletters,

Het lijkt wel iets op het principe van de

enz. Wordt door een kuststation deze

semafoon en berust op het uitzenden

code

een

van een aantal tonen van verschillende

speciale ontvanger aan boord de eigen

toonhoogte in een bepaalde volgorde.

voorbeeld de naam,

uitgezonden

dan

"zeeft"

code uit de reeks uitgezonden signa

Het wordt "sequential single frequen-

len. de ontvanger selecteert de eigen,

cy code system" genoemd en is in fei

gecodeerde roepnaam.

te, net als de digitale vorm, een selec-
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Selcall, een modern oproepsysteem
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TOR (Telex Over Radio), een Neder

landse vinding

31

tief

oproepsysteem

maar

heeft wat

minder toepassingsmogelijkheden

Ten slotte valt bij de moderne radio-

verkeersmiddelen nog de Marifoon te

vermelden
De techniek in het telexverkeer heeft al

evenmin

stilgestaan.

Scheveningen-

De radio maakt het mogelijk alles wat

vaart 'binnen handbereik’’ te houden.

Radio beschikt sinds een tiental jaren

Rechtstreeks of via Scheveningen-Ra-

dan ook over TOR-apparatuur (Telex

dio, waar ondanks al deze moderne

Over Radio), een systeem dat snelle en

communicatiemiddelen de seinsleutels

betrouwbare draadloze telexberichtge-

nog dagelijks ratelen, bediend door de

ving mogelijk maakt.

mens

De tekens van de TOR

Telex Over Radio, TOR, is een berich-

letter als het ware "afgeteld" naar 4 +

Maar in de meeste gevallen zal het de

tenoverdrachtsysteem dat door Dr. Ir

3 = 7. Klopt dit aantal niet, of is de

Radio-Officier zijn die, naast de tele

H. C. A. van Duuren van de Neder

combinatie onjuist, dan stopt de ont

grafie- en telefonie-, ook de TOR-in-

landse PTT is ontwikkeld

vangst en wordt om herhaling van het

stallatie bedient.

De nu inge-

burgerde afkorting stond oorspronke

niet-herkende teken gevraagd

"Het

In IJmuiden begint dan één van de

lijk voor "Teleprinting on Radiolinks"

teken is niet compleet, bestaat niet uit

TOR-ontvangers te tikken, Schevenin-

en gaf al aan waarom het gaat: "het

4+3 eenheden en is "dus" fout.

gen-Radio wordt opgeroepen

afdrukken van letters die via de radio-

Herhaal

groene

weg zijn overgebracht'

Dat blijkt dan

gaande informatie speelt zich af gedu

ook in de praktijk. Op een vel papier dat

rende de gehele overdracht van het

len zichtbaar, één van de PCH-ers zoekt

uit de teleprinter (of telex) rolt, staan de

bericht, telkenmale als er een afwijking

de juiste antenne op voor optimale

Dit proces van over-en-weer

schermpje van

Op het

de kathode-

straalbuis worden de ontvangen signa

controle-lampjes

schrijfmachineletters van het bericht

in de groep van 7 eenheden wordt ge

ontvangst,

dat wordt ontvangen. Voor een ieder

constateerd. De zender van het bericht

aan en uit. Dan, plotseling, ratelen de

leesbaar zwart op wit, klaar om als te

moet dus elke twijfel uitsluiten tot de

letters uit de TOR, op het witte papier;

legram

verzonden te worden naar de

ontvanger tevreden is

Dat is pas een

gloeien

rijgen zich aaneen tot woorden, die
zinnen worden

Regel voor regel, tot

geadresseerde, om te bewaren in het

feit als bij elke letter of elk leesteken de

archief, om te kopiëren.

code van 4+3 eenheden is overge

het bericht feilloos is overgebracht. De

Misschien is het dat algemeen leesbare

bracht. Eerst dan wordt de desbetref

TOR ratelt, maar niet in morse.

aspect dat voor afzender en ontvanger

fende letter afgedrukt.

belangrijk is, misschien is het de een

voud van behandeling van de appara

In het voorgaande werden de woorden

tuur. De techniek die het verzenden en

"zender"

ontvangen van de TOR-signalen mo

daarmee wordt de technische appara

gelijk maakt, is echter verre van een

tuur bedoeld die in dienst staat van de

voudig. Wat gebeurt er namelijk? In

gebruiker Die laatste merkt nl. weinig

het kort beschreven het volgende.

van het ingewikkelde technische con

In het TOR-systeem krijgen elke letter

troleproces, alles gaat automatisch en

en

"ontvanger"

gebruikt;

ieder leesteken een eigen code,

met razende snelheid. Zo vlug dat bij

enigszins vergelijkbaar dus met het

voorbeeld de telexist aan boord meest

Morse-systeem. Bij TOR bestaat deze

al

code uit 7 eenheden, 4 werk- en 3 rust-

blijven doortikken. Die telexist behoeft

en

rustig

in

zijn

eigen

tempo

kan

eenheden. Deze 7 eenheden kunnen in

nauwelijks over technische kennis te

35 verschillende combinaties worden

beschikken, de techniek zorgt voor de

gebruikt waarvan er 32 voor letters en

controle

leestekens dienen.

Dat betekent dat een stuurman, een

De resterende 3 hebben een technische

purser of de kapitein zelf achter de

bedoeling

boord-TOR kan gaan zitten, mits hij re

Zo'n combinatie maakt controle moge

delijk met een schrijfmachine overweg

lijk op de overgebrachte

kan en weet hoe hij de verbinding met

informatie

want aan de ontvangstzijde wordt elke

het kuststation tot stand kan brengen.
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De toekomst?

staat

een

zoeker, het Loran-systeem voor de lan-

lieten zijn die het de zeeman nog ge

worden

ge-afstandsnavigatie en "Decca" voor

makkelijker zullen maken. Geen "zon

verkeer

de middelmatige en korte afstand zijn

netje schieten" meer, geen astrono

met schepen. Snel, efficiënt. In de na

al betrekkelijk oud. Wie kent niet, van

misch bestek, maar dankzij de satelliet

bije toekomst zal een computer be

een bezoek aan Rotterdam, IJmuiden

vrijwel onmiddellijk weten wat de po

hulpzaam zijn bij het proces van ver-

of Hoek van Holland, de draaiende an

sitie van zijn schip is.

keersafhandeling

tennes van scheeps- en havenradar? Zij

Bij

Scheveningen-Radio

computer

waarin

opgeslagen

gegevens

betreffende

het

Er zijn computers die complete tele

dienen

het

Met veel van deze zaken heeft Scheve-

fooncentrales besturen of die, automa

voorkomen van aanvaringen op de zeer

ningen-Radio te maken, soms zijde

voor

plaatsbepaling

en

tisch, in het holst van de nacht, de saldi

korte afstand. Het zijn maar enkele van

lings, soms rechtstreeks. Bij de inter

van girorekeningen op schrift stellen.

de talloze elektronische systemen die

Een computer vormt het hart van het

de navigatie sterk hebben vergemak

nationale overlegorganisaties die een
toekomstig maritiem etherbeleid uit

uitgebreide informatie- en communi

kelijkt

Er bestaan ook elektronische

stippelen, komen onderwerpen aan de

catiesysteem dat Viewdata wordt ge

echoloden die de diepte van de zee ter

orde die soms pas rond 1 985/ 1 990 of

noemd.

plaatse

en

daarna een rol kunnen gaan spelen. De

Er bestaan zeer kleine computers, mi

vis-loepen" die exact de plaats en de

plannen voor de elektronische infor

croprocessoren eigenlijk, die bijzonder

omvang van de scholen vis signaleren,

matie- en communicatiemiddelen en

snel en betrouwbaar uiterst ingewik

tientallen meters onder de oppervlakte.

de invloed daarvan op de veiligheid op

nauwkeurig

aangeven,

kelde berekeningen maken, veel snel

De automatische piloot is niet alleen

zee worden daar besproken, met het

ler dan een mens dat zou kunnen. Maar

een begrip in de luchtvaart maar houdt

oog op de toekomst.

de computer kan één ding niet, net zo

ook het schip op koers, met verwerking

Niet alleen regeren is vooruitzien . . .

min als de mens: in de toekomst kijken.

van

de

gegevens

over zeeconditie,

Voorspellingen doen is een ondankba
re bezigheid

belading

en

weersomstandigheden

Een van de punten die binnenkort de
revue zullen passeren, is elders al in

van het schip.

grote lijnen beschreven: het Digitale

Of de voorspelling komt

niet uit, of wèl, maar dan veel eerder (of

Bij de offshore-werkzaamheden (waar

Selcallsysteem, hopelijk in de nabije

later) dan is voorspeld

Iemand heeft

in de Nederlandse industrie zo'n groot

toekomst al in gebruik. In verband met

eens gezegd: "Ik doe nooit voorspel

aandeel heeft) zijn elektronische posi-

de wat verder verwijderde toekomst

lingen,

zeker

niet

over

de

toe

tie-indicatoren

in

die

gebruik

via

komt alweer een mogelijke uitbreiding

de

van dit systeem aan de orde, nl. het

pijpleidingen op de zeebodem liggen.

elektronisch bewaken van de appara

Wat wél een zeker inzicht zou kunnen

Van die zeebodem kunnen dan desge

tuur aan boord, met het oog op de vei

geven in mogelijke aspecten van een

wenst met behulp van de side-scan so-

ligheid. Centrale automatische brand-

toekomstige ontwikkeling, is het dóór

nar-installatie

of rookmelding is daarvan een voor

trekken van een lijn uit het verleden;

worden geproduceerd op een grafische

beeld, preventie van ongevallen een

recorder.

ander.

komst" .

met

een

laten

beeldschermen

groot vraagteken

en

vele

mitsen". Het is geen "kijken in de

zien

afdrukken

waar

op

papier

Straalverbindingen van de PTT zorgen

Een belangrijk onderwerp van bespre

de waarzegster",

voor communicatie vanaf booreilanden

kingen betreft de invoering van de

maar veeleer een zo goed mogelijk ge

naar de kust, rechtstreeks, van tele

z.g. 'EPIRB" (Emergency Position In-

schatte voortzetting van wat al bestaat,

foontoestel tot telefoontoestel.

dicating Radio Beacon)

vanuit bekende gegevens. Het is in de

Iemand die in de jaren dertig de komst

zou in noodgevallen kunnen alarmeren

kristallen

bol van

ze geest dat eventuele communicatieen

informatiemiddelen

van

de

toe

komst dienen te worden beschouwd.

van deze hulpmiddelen zou hebben
voorspeld,

zou

er

waarschijnlijk

vreemd op aangekeken zijn

Er kon,

Dit apparaat

en peilsignalen gaan uitzenden, zowel
automatisch als met de hand bediend.
Er zijn

plannen

in

studie

om

ook

met de toenmalige stand van de tech

EPIRB's te ontwerpen die via een com

Sinds de uitvinding (of ontdekking) van

niek, nog geen lijn uit het verleden

municatiesatelliet kunnen uitzenden.

de magnetische kompasnaald, de car-

worden

danusring en de sextant en sinds de

zijn de apparaten er gekomen en heeft

Kernvragen bij de toekomstige ontwik

zeevarende Phoeniciërs, de Vikingen,

menig Radio-officier ter koopvaardij ze

kelingen op dit gebied zouden o.m.

de Vereenigde Oostindische Compag

aan boord, kan er mee omgaan, ze zo

kunnen zijn:

nie en de thee-klippers, is de wijze van

nodig repareren.

— wat kan de mens?

plaatsbepaling op zee aanzienlijk ver

Nu is satelliet-navigatie al niet meer

— wat kan de machine, de automaat,

eenvoudigd.
De radiopeilingen,

zo'n wonder. Straks zullen er interna

de

radiorichting-

doorgetrokken.

Desondanks

tionale maritieme geostationaire satel-

de elektronica?
— wat moet de mens zélf blijven doen.
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Vaardige vingers voor snelle bericht
geving

34

als middelpunt van de activiteiten?
— wat zijn de sociale gevolgen van

onvoorziene

een

mens. Hetzij als middelpunt, als recht

i.v.m. een begin

streeks betrokkene, hetzij als bewerker

situatie.

scheepsalarm zijn

Dat

kan

nende brand in ruim III of een defect

van signalen voor communicatie of in

vragen

aan een stuurmachine. Dat kan even

formatie

zoals: Wat zijn de sterke kanten van de

goed een oproep zijn aan de Radio-Of-

De techniek zal altijd als hulpmiddel,

mens en wat kan hij (beter) aan de ma

ficier om uit te laten kijken naar een

als medium moeten worden gezien en

chine overlaten? Hoeveel toezicht moet

ijsberg,

gebruikt, als technisch tussenstation in

hij (nog) op de machine blijven uitoe

boei of een drenkeling van een ander

het verkeer tussen mensen, die van de

motivatie

schip. Zo'n oproep kan van dat andere

zee en die aan de wal. Een zelfde hulp,

daarbij? In hoeverre blijft hij betrokken

schip afkomstig zijn of van een coördi

een vast en betrouwbaar baken voor de

bij het gebeuren? Blijft hij primair in het

nerend

zoals Schevenin

zeeman, als Scheveningen-Radio: SCH

proces, bij het beoordelen van onvoor

gen-Radio.

1904, PCH 1979 of welke andere roep

ziene situaties?

Wat er in de toekomst aan al dan niet

naam deze schakel tussen het schip en

Dat laatste is namelijk de basis, het

automatische apparatuur aan wal of op

de vaste wal in de toekomst ook moge

het optreden van een

het schip zal kunnen worden toege

krijgen

eventuele maatregelen?
Daarbij

fenen?

rijzen

Wat

uitgangspunt

weer

bepaalt

andere

zijn

wrakhout,

kuststation

een

losgeslagen

past, het zal in de scheepscommunica-

tie altijd een kwestie blijven van de
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VAN SCHEVENINGEN-HAVEN TOT SCHEVENINGEN RADIO
IN JAARTALLEN EN PLAATS VAN VESTIGING

1904-1926

Scheveningen

1926-1933

IJmuiden Sluisplein

1933—1 mei 1940

IJmuiden Sluisplein en in de duinen

1940(1 tot 11 mei)

IJmuiden Sluisplein en Spaarndammerpolder

1 940 (11 tot 15 mei)

Velsen en Spaarndammerpolder

1 945 (juni)— 1 951

IJmuiden Houtmanstraat

1951 — 1971

IJmuiden Tweede Sluiseiland

1971 —heden

IJmuiden Merwedestraat/ Marktplein

TWINTIG JAAR RADIOVERKEER IN BEELD

Enkele verkeerscijfers van Scheveningen-Radio, afgerond in duizendtallen.
Jaar

1958
1959

1960

1961
1962
1963

1964

1965
1966

1967
1968

1969
1970

1971
1972
1973
1974
1975

1976
1977

1978
38

Aantal radiotelegrammen

308 000
305 000
320 000
312 000
316 000
31 1 000
316 000
295 000
282 000
297 000
298 000
308 000
327 000
338 000
336 000
330 000
323 000
333 000
329 000
313 000
306 000

Aantal radiotelefoon
gesprekken (inclusief
marifoon)

127
1 36
148
1 66
1 77
187
207
206
219
228
263
292
315
318
345
352
373
377
383
393
427

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

DE GROEI VAN DE MARIFOON
Het manfoonverkeer met zeeschepen begon op 1 oktober 1957, dat met
binnenvaartschepen op 1 maart 1958
Jaar

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Totaal aantal gesprekken

2 845
6 043
10076
15 609
22 370
29 314
45 196
60 907
71 971
81 024
105 480
133 559
169 666
177 468
207 401
231 449
241 194
230 779
240 592
263 833
286 833

DE TOR (Telex Over Radio) IN CIJFERS

Jaar

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Aantal berichten

415
1 701
3 467
3 515
13 666
30 260
38 070
40 987
38 703
39

